Regler och taxa 2018

Förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet

Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet* i Simrishamns kommun
* Annan pedagogisk verksamhet avser pedagogisk omsorg samt helgomsorg.

Kommunen erbjuder förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn
och elever i åldern 1–12 år. Detta gäller barn och elever folkbokförda i kommunen, i
den omfattning som krävs med hänsyn till
1. vårdnadshavares förvärvsarbete
2. studier
3. barnets/elevens eget behov enligt skollagen
Verksamheter i Simrishamns Kommun
Förskola

Verksamhet för barn 1–5 år. 12-timmars öppethållande, vanligast vardagar 06.30-18.30.
Fritidshem

Verksamhet för elever 6–12 år. 12-timmars öppethållande, vanligast vardagar 06.3018.30.
Pedagogisk verksamhet

Verksamhet i familjedaghem för barn 1–12 år. Barnen tas emot på olika tider.
Helgomsorg

Helgaomsorg för barn 1–12 år. Verksamheten är samlad för hela kommunen på en
förskola i Simrishamns tätort.
Fristående verksamhet

I Simrishamns kommun finns fristående verksamhet i form av föräldrakooperativ,
personalkooperativ, pedagogisk verksamhet, Waldorf- och Montessori förskolor samt
fritidshem vid de tre friskolorna, Hammenhögs friskola, Nils Holgerssonskolan och
Sophiaskolan.
Allmän förskola

Allmän förskola är en möjlighet till pedagogisk stimulans för de barn som annars inte
går i förskola. Den erbjuds alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år.
Allmän förskola erbjuds 15 timmar avgiftsfritt per vecka under skolans läsår. För
vistelsetid utöver Allmän förskola måste vårdnadshavare ansöka om plats och betala
enligt kommunens taxa liksom vid vistelsetid under skollov.

Barn till arbetssökande och föräldralediga

Barn till arbetssökande och föräldralediga erbjuds plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet upp till 20 tim/vecka. Vistelsetidens förläggning anpassas utifrån
verksamheten barnet ingår i. Barn 6–12 år inom fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet får endast behålla sin plats en månad.
Barn med behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling
skall, enligt skollagen, erbjudas plats i förskola eller fritidshem.
Barn till och med två års ålder, med konstaterat behov av särskilt stöd, har rätt till
avgiftsfri förskola eller annan pedagogisk verksamhet 15 tim/vecka. Barn 1–5 år som
behöver längre vistelsetid betalar enligt kommunens taxa med avdrag för Allmän
förskola 15 tim/vecka. Barn 6–12 år betalar helt enligt kommunens taxa.
Ansökan om plats

Ansökan om plats kan ske tidigast sex månader innan plats önskas. Detta kan göras
via kommunens hemsida, www.simrishamn.se, välj Barn & utbildning och därefter
Förskola/Pedagogisk omsorg eller Fritidshem 6–12 år.
Ansökan till fristående förskolor, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet
görs direkt till den aktuella verksamheten.
Den som avser att flytta till kommunen och vill ansöka om plats ska uppge den
blivande bostadsadressen.
Registrering

Barnet kommer att registreras i kö efter ansökningsdatum och en köbekräftelse
skickas ut via mail. Köbekräftelsen innehåller uppgifter om din ansökan.
Placeringsordning

1. Omplaceringar
2. Barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen
3. Övriga
Barngruppernas lämpliga sammansättning när det gäller syskon, ålders- och könsfördelning samt omsorgstid kan innebära att placeringsordningen ibland måste brytas.
Platserbjudande

När plats erbjuds skickas ett platserbjudande ut via mail. För att
vårdnadshavare/vårdnadshavarna ska kunna underteckna platserbjudandet krävs ett
BankID. I samband med att erbjudandet accepteras lämnas även inkomstuppgifter
samt uppgifter om eventuell medsökande.

Det undertecknade platserbjudandet utgör därmed ett avtal mellan kommunen
och vårdnadshavare/vårdnadshavarna.
OBS! Samtliga handlingar ska vara barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda
före inskolningen för att placeringen ska kunna genomföras.
För de barn som inte placerats enligt vårdnadshavares förstahandsval och
önskar överflyttning till annan omsorg, ska detta registreras i platserbjudandet.
Tidigare ansökningsdatum gäller fortfarande som ködatum.
Ködatumet ändras om man tackar nej till erbjuden plats.
Regler angående schema och inkomstuppgift finns att läsa i kommunens taxeregler.
Vistelsetid

Vistelsetiden baseras på förälderns/föräldrarnas tid för arbete, studier eller för
barnets eget behov. Se taxereglerna.
Inskolning

En inskolningsperiod är viktig och planeras tillsammans av vårdnadshavare och
personal. Inskolningstiden är avgiftsfri i högst tio dagar. Vid omplacering är den
avgiftsfria inskolningen maximerad till fem dagar.
Uppsägning

Uppsägning av plats görs på kommunens hemsida, www.simrishamn.se, välj Barn
& utbildning och därefter Förskola/Pedagogisk omsorg eller Fritidshem 6–12 år.
Uppsägningen måste vara registrerad minst en månad i förväg. Under denna
månad faktureras avgiften som vanligt.
Avgiften faktureras under uppsägningstiden.
Barnet får stanna kvar i fritidshem och annan pedagogisk verksamhet till och
med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Platsen avslutas automatiskt vid
vårterminens slut.
Stängning

Förskola och annan pedagogisk verksamhet stänger tre dagar per år för
personalens kompetensutveckling. Fritidshem stänger två dagar per år för personalens
kompetensutveckling. Vårdnadshavare meddelas datum för stängning minst två
månader i förväg.

Kommunal förskola och annan pedagogisk verksamhet i Simrishamns kommun
Förskolorna Simrishamn
Förskolechef Kerstin Sjölin är ansvarig för: Gärsnäs förskola,

Skogsbackens förskola i Sankt Olof, Äppellundens förskola i Kivik och
Solrosens förskola i Simrishamn
Förskolechef Maria Tegnér är ansvarig för: Borrby förskola,

Lyckoklöverns förskola i Hammenhög, Skillinge förskola, Kometens
förskola i Simrishamn och dagbarnvårdarna i Simrishamn
Förskolechef Lars Winclair är ansvarig för: Backstugans förskola i

Simrishamn, Nallens förskola i Simrishamn, Annelunds förskola i
Simrishamn och Helgomsorg i Simrishamn.
Kommunala fritidshem i Simrishamns kommun
Skolområde Nord

Fritidshem i Gärsnäs, S:t Olof och Kivik
Rektor: Pia Rydlöv
Telefon: 0414-81 95 90
E-post: skolomradenord@simrishamn.se
Skolområde Syd

Fritidshem i Borrby
Rektor: Magnus Lassen Törn
Telefon: 0414-81 95 57
E-post: skolomradesyd@simrishamn.se
Skolområde Simrislund

Fritidshem i Simrishamn, Simrislundsskolans fritids och Fredsdalsskolans
fritids
Rektor: Katrin Österberg
Telefon: 0414-81 95 66
E-post: skolomradesimrislund@simrishamn.se
Information lämnas även av

Kontakt Simrishamn
272 80 Simrishamn
Telefon: 0414-81 90 00
E-post: simrishamns.kommun@simrishamn.se
Besöksadress: Stadshuset, Stortorget, Simrishamn

Adresser till fristående verksamheter
Barnstugan i Baskemölla (Waldorf)

Föräldrakooperativet Tommeliten

Ängshejdan 10, 272 94 Simrishamn
Barn 1-12 år
Telefon: 0414-260 53, 0761-19 44 75
info@baskemollabarnstuga.com
www.baskemollabarnstuga.se

Lantmannagatan 2, 272 93 Tommarp
Barn 1-12 år
Telefon: 0414-203 12
tommeliten@telia.com
www.tommeliten.se

Kastanjegårdens Familjedaghem

Hammenhögs friskola ek för.
Fritidshem Kastanjen och
Förskolan Komposten

Svinaberga, Kastanjegården,
277 35 Kivik
Barn 1-6 år
Telefon: 0723-15 96 11
familjedaghem@pastenshuvud.se
www.pastenshuvud.se/familjedaghem
Fridhems Barnträdgård (Waldorf)

Fridhem 5 Rörum, 272 95 Simrishamn
Barn 1-6 år
Telefon: 0414-246 01, 0414-242 27
fridhemsbarn@live.se
www.fridhemsbarntradgard.se
Förskolan Läris (Montessori)

Järnvägsgatan 11, 272 32 Simrishamn
Barn 1-5 år
Telefon: 0733-77 74 40
forskolanlaris@gmail.com
Personalkooperativet Branteviksbarn

Båtmansgränd 6, 272 38 Brantevik
Barn 1-6 år
Telefon: 0414-224 42, 0738-40 41 43
info@branteviksbarn.se
www.branteviksbarn.se
Föräldrakooperativet Gladan

Malmövägen 70, 272 61 Gärsnäs
Barn 1-12 år
Telefon: 0414-500 93
gladan.fk@telia.com
Föräldrakooperativet Solbacken

Torups Gård, Vita Huset,
277 36 Vitaby
Barn 1-6 år
Telefon: 0414-700 46
info@solbacken.nu
www.solbacken.nu

Ystadsvägen 45, 276 50 Hammenhög
Barn 1-12 år
Telefon: 0723-87 29 00
info@hammenhogsfriskola.se
www.hammenhogsfriskola.se
Nils Holgerssonskolans Fritidshem

Strandbadsvägen 22, 272 31 Simrishamn
Barn 6-12 år
Telefon: 0414-44 65 44
nhs@nilsholgerssonskolan.se
www.nilsholgerssonskolan.se
Näbbe Barnstuga (Waldorf)

Gyllebo 1377, 272 97 Gärsnäs
Barn 1-12 år
Telefon: 0414-234 79
info@nabbebarnstuga.se
www.nabbebarnstuga.se
Sophiaskolans Fritidshem (Waldorf)

Rörum, 272 95 Simrishamn
Barn 6-12 år
Telefon: 0414-240 80
fritids@sophiaskolan.se
www.sophiaskolan.se
AnneLie Alberts Familjedaghem

Allgatan 32, 272 32 Simrishamn
Barn 1-5 år
Telefon: 0414-101 19, 0739-34 68 72
matsalberts@hotmail.com
Mats Alberts Pedagogiska
omsorgsverksamhet

Allgatan 32, 272 32 Simrishamn
Barn 6-12 år
Telefon: 0414-101 19, 0704-30 35 34
matsalberts@hotmail.com

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet* i Simrishamns kommun
* Annan pedagogisk verksamhet avser pedagogisk omsorg samt helgomsorg.
Förskoleverksamhet (1–5 år)
Heltidstaxa

Halvtidstaxa

(15,01 tim/vecka eller mer)

(upp till och med 15 tim/vecka)

Barn ett* 3 % av inkomsten
eller max 1382 kr

2,1 % av inkomsten
eller max 968 kr

Barn två 2 % av inkomsten
eller max 922 kr

1,4 % av inkomsten
eller max 645 kr

Barn tre Ingen avgift

Ingen avgift

* Yngsta barnet räknas som barn ett
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (6–12 år)

Gäller elever som är placerade fr.o.m. 1 augusti det år barnet fyller 6 år
Heltidstaxa

Halvtidstaxa

(10,01 tim/vecka eller mer)

(upp till och med 10 tim/vecka)

Barn ett* 2 % av inkomsten
eller max 922 kr

1,4 % av inkomsten
eller max 645 kr

Barn två 1 % av inkomsten
eller max 461 kr

0,7 % av inkomsten
eller max 323 kr

Barn tre Ingen avgift

Ingen avgift

* Yngsta barnet räknas som barn ett
Maxtaxa

Maxtaxa betyder att det finns ett tak på den avgift som får tas ut inom förskola,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Om den gemensamma inkomsten före skatt i hushållet överstiger 46 080 kr/mån
inträder maxtaxan. Senaste ändring av maxtaxa trädde i kraft 1 januari 2018
.

Barn till arbetssökande och föräldralediga

Barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till förskola och annan pedagogisk verksamhet upp till 20 tim/vecka. Barnets vistelsetider anpassas utifrån den
verksamhet barnet ingår i.
Avgift utgår då enligt gällande taxa. Om barnet omfattas av Allmän förskola, se
regler nedan kring Allmän förskola.
Barn 6–12 år, inom fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, får endast
behålla sin plats i en månad därefter upphör platsen när vårdnadshavare blir
arbetssökande och under vårdnadshavares föräldraledighet. Se reglerna för
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Simrishamns kommun.
Allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar

Tre-, fyra- och femåringar garanteras en avgiftsfri förskola, som omfattar 15 tim/
vecka under skolans läsår. Detta börjar gälla från höstterminen det år barnet fyller
tre år.
OBS! Om behov av förskola och annan pedagogisk verksamhet finns utöver
läsårstiderna och på skollov debiteras det efter ordinarie taxa.
Placeringsalternativ för vårdnadshavare som har behov av förskola, fritidshem
eller annan pedagogisk verksamhet utifrån förvärvsarbete eller studier

1.
2.
3.
4.

Barn 1–2 år, lämnas efter behov och debiteras ordinarie taxa.
Barn 3–5 år, Allmän förskola 15 tim/vecka avgiftsfritt. Gäller under skolans
läsårstider.
Barn 3–5 år, lämnas efter behov. Får avdrag för 15 tim/vecka enligt Allmän
förskola, tid utöver 15 timmar debiteras efter ordinarie taxa.
Barn 6–12 år, lämnas efter behov och debiteras ordinarie taxa.

Placeringsalternativ för arbetssökande

1.
2.
3.
4.

Barn 1–2 år, får lämnas upp till 20 tim/vecka och debiteras efter ordinarie
taxa.
Barn 3–5 år, Allmän förskola 15 tim/vecka avgiftsfritt. Gäller under skolans
läsårstider.
Barn 3–5 år, får lämnas upp till 20 tim/vecka. Får avdrag för 15 tim/vecka
enligt Allmän förskola, tid utöver 15 timmar debiteras efter ordinarie taxa.
Barn 6–12 år, har inte rätt till plats i fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Placeringsalternativ för föräldralediga

1.
2.
3.
4.

Syskon 1–2 år, får lämnas upp till 20 tim/vecka och debiteras efter ordinarie
taxa.
Syskon 3–5 år, Allmän förskola 15 tim/vecka avgiftsfritt. Gäller under skolans läsårstider.
Syskon 3–5 år, får lämnas upp till 20 tim/vecka. Får avdrag för 15 tim/vecka
enligt Allmän förskola, tid utöver 15 timmar debiteras efter ordinarie taxa.
Syskon 6–12 år, har inte rätt till plats i fritidshem eller annan pedagogisk
verksamhet.

Avgift tas ut för årets alla 12 månader

Avgiften betalas under årets 12 månader och är ett abonnemang vilket vårdnadshavare betalar för oavsett om platsen utnyttjas eller inte. Avgiften betalas i efterskott och förfallodagen infaller i slutet av månaden. Avgiften för första månaden
beräknas efter antalet kvarvarande dagar i månaden minskat med antalet inskolningsdagar.
Avgift tas ut så länge plats finns anvisad, således även vid sjukdom, semester,
uppsägningstid, avstängningar eller studiedagar för personalen.
Autogiro

Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från kundens bankkonto. Ett underlag med beloppet skickas ut varje månad. Ansökan om autogiro kan
göras via din banks hemsida eller via www.simrishamn.se, välj Barn & utbildning
och därefter Blanketter. Det går också bra att få blankett på barn- och utbildningsförvaltningen, Fredsdalsgatan 7, Simrishamn.
Avgiftspliktiga personer

När barn får en plats inom förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet
benämns vårdnadshavare som platsinnehavare. Taxan är densamma för
ensamstående som för gifta/registrerat partnerskap/sammanboende med såväl
gemensamma som inte gemensamma barn och familjehemsföräldrar.
Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är den sammanlagda inkomsten före skatt i
det hushåll barnet/barnen tillhör.
För vårdnadshavare med gemensam vårdnad

När barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av omsorg, ska
föräldrarna ha var sin plats. Avgiften debiteras för varje plats och grundas på den
sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Det är varje vårdnadshavares eget
ansvar att rapportera in de uppgifter som ligger till grund för fakturorna.

Avgiftsgrundande inkomst

Det är den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll som ligger till grund för avgiftssättningen. Alla ersättningar och bidrag som beskattas är avgiftsgrundande.
Följande inkomster och bidrag är avgiftsgrundande:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
Familjehemsföräldrars arvodesdel och omkostnadsersättning som är skattepliktig
Pension (inte barnpension)
Livränta (vissa undantag finns)
Föräldrapenning
Vårdbidrag för barn till den del som utgör arvode (ersättning för merutgifter
ska inte tas med)
Sjukersättning/Aktivitetsersättning
Sjukpenning
Arbetslöshetsersättning
Aktivitetsstöd/Utvecklingsersättning
Familjebidrag i form av familjepenning
Inkomst av näringsverksamhet
Utlandsinkomst

Följande inkomster är inte avgiftsgrundande:

• Studiebidrag
•
•
•
•
•
•

Studielån
Underhållsbidrag/stöd
Försörjningsstöd
Bostadsbidrag/Bostadstillägg
Barnbidrag
Etableringsersättning

Företagare, timanställda m.fl.

Vid svårigheter att beräkna inkomsten kan inkomsten anges genom en uppskattning
av aktuell årsinkomst.
Skyldighet att lämna inkomstuppgift

Platsinnehavaren är skyldig att lämna inkomstuppgift för sitt hushåll.
Om begärda uppgifter inte registreras hos barn- och utbildningsförvaltningen debiteras
högsta avgift.

Kommunen genomför kontinuerlig avgiftskontroll. Inlämnade inkomstuppgifter
kontrolleras mot de taxerade årsinkomsterna när de är offentliga hos Skatteverket,
därefter justeras avgifterna. De som har betalat för lite får en retroaktiv faktura och
de som har betalat för mycket får pengar tillbaka.
Inkomständring

När inkomsten ändras måste detta omedelbart registreras på www.simrishamn.se,
välj Barn & utbildning, Förskola/pedagogisk omsorg eller Fritidshem 6–12 år.
Schema

Platsinnehavaren är skyldig att lämna uppgift om barnens vistelsetider. Detta kan
ske via www.simrishamn.se, välj Barn & utbildning, Förskola/pedagogisk omsorg
eller Fritidshem 6–12 år. En schemaändring ska göras minst en vecka innan det
ska börja gälla.
Vid oregelbundna tider anges ett grundschema med genomsnittstid per vecka.
Vistelsetiden baseras på familjens tid för arbete, studier eller utifrån barnets
eget behov.
Förändrade familjeförhållande

Om familjeförhållandena förändras, exempelvis om äktenskap/registrerat partnerskap/samboförhållanden inleds eller avslutas, måste barn- och utbildningsförvaltningen meddelas eftersom det kan påverka avgiftens storlek.
Nedsättning av avgift:

Då omsorg inte kan beredas på grund av att förskolan/fritidshem/annan pedagogisk verksamhet är stängd, t ex. med anledning av sjukdom, och då tillsyn inte kan
erbjudas på annat sätt, kan nedsättning av avgift medges efter prövning. Detta
gäller dock inte de tre dagarna per år för personalens kompetensutveckling.
• Nedsättning av eller befrielse från avgift kan också av andra skäl medges efter
prövning.

Avstängning

Om inte avgiften har betalats trots krav avstängs barnet från sin plats. Barnet får
ställas i kö på nytt när hela skulden är reglerad.

Gäller från: 2017-04-01 (version 6) foto: framsida: fotoakuten.se baksida: backstugan

Alla personuppgifter omfattas av sekretess- och personuppgiftslagen, PUL.

Barn- och utbildningsförvaltningen
ADRESS: 272 80 Simrishamn
www.simrishamn.se

