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§38

KS2018/25

Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg 2018
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar styrdokument "Regler och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg", reviderat 2017-12-18, att gälla från den 1 maj 2018. Samtidigt upphör
tidigare daterade regelverk för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla.
Ärendet
Skolverket ska senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om
högsta avgiftsgrundande inkomst per månad enligt 5 § och det högsta avgiftsbeloppet per månad
för det första, andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet enligt 3 och 5
§§. Förordning (2015:153). 2017 meddelade Skolverket 2018 års avgifter för förskola och
fritidshem senare än vanligt. Förseningen beror på att Pensionsmyndigheten, som beräknar
inkomstindex, fått ett ändrat uppdrag. Inkomstindex styr hur höga avgiftsnivåerna blir.
Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg. Ersättningen betalas ut automatiskt två gånger per år, senast
den 31 mars och den 30 september. För 2017 fick Bollebygds kommun 2 797 872 kr. Regeringen
beslutar om anslaget och därefter räknar Statistiska centralbyrån ut bidragsramarna per kommun.
Vanligtvis sker det i december.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige antar styrdokument "Regler och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg", reviderat 2017-12-18, att gälla från den 1 maj 2018. Samtidigt upphör
tidigare daterade regelverk för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla.
Arbetsutskottets förslag bifalls av Christer Johansson (M).
Ledamöternas förslag till beslut
Yvonne Andrén (C) föreslår tre ändringsförslag i styrdokumentet:
1. Sida 3) Schema ska registreras i E-tjänster senast en månad innan det börjar gälla för att
behovet ska kunna tillgodoses (gäller även ändringar av schema). Ändras till: Schema ska
registreras i E-tjänster senast 14 dagar innan det börjar gälla för att behovet ska kunna
tillgodoses (gäller även ändringar av schema).
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2. Sida 4) Uppsägning av plats ska ske senast 30 dagar innan barnets placering ska upphöra.
Ändras till: Uppsägning av plats ska ske senast 14 dagar innan barnets placering ska
upphöra.
3. Sida 4) Under semesterperioden är det ett samordnat öppethållande mellan förskolor och
fritidshem. Det finns verksamhet på varje ort i Bollebygds kommun. Ändras till att
det finns verksamhet på varje ort, dvs det överstrukna står kvar: Under semesterperioden
är det ett samordnat öppethållande mellan förskolor och fritidshem. Det finns

verksamhet på varje ort i Bollebygds kommun.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag; dels arbetsutskottets, dels Yvonne Andréns
(C) tre ändringsförslag. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot varje av Yvonne
Andréns ändringsförslag, i tur och ordning:
1. Arbetsutskottet: Schema ska registreras i E-tjänster senast en månad innan det börjar gälla för
att behovet ska kunna tillgodoses. Yvonne Andrén (C): Schema ska registreras i E-tjänster
senast 14 dagar innan det börjar gälla för att behovet ska kunna tillgodoses. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
2. Arbetsutskottet: Uppsägning av plats ska ske senast 30 dagar innan barnets placering ska
upphöra. Yvonne Andrén (C): Uppsägning av plats ska ske senast 14 dagar innan barnets
placering ska upphöra. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
3. Arbetsutskottet: Under semesterperioden är det ett samordnat öppethållande mellan förskolor
och fritidshem. Det finns verksamhet på varje ort i Bollebygds kommun. Yvonne Andrén
(C): Under semesterperioden är det ett samordnat öppethållande mellan förskolor och fritidshem.
Det finns verksamhet på varje ort i Bollebygds kommun. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
4. Ordföranden frågar slutligen om kommunstyrelsen fastställer styrdokumentet i sin helhet och
finner att så sker.
Beslutsunderlag
 §22 KSAU Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg 2018
 §131 BON Revidering av regler och avgifter för förskola fritidshem och pedagogisk
omsorg 2018
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 Regler och avgifter för förskola fritidshem och pedagogisk omsorg december 17
 Avgifter förskola - tjänsteskrivelse
 Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder - Skolverket
Skickas till
Kommunfullmäktige
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