SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Kommunfullmäktige:
2010-06-21, § 87

Villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag för
enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i
Svalövs kommun
Riksdagen har fattat beslut om barnomsorgspeng. Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag
som följer barnet oavsett vilken form av verksamhet som föräldern väljer. Alla anordnare av
förskole/fritidshemsverksamhet eller pedagogisk omsorg i enskild regi är att betrakta som
enskilda huvudmän som ska godkännas för att vara berättigade till bidrag.

A. Gemensamma villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag
Godkännande ska sökas hos den kommun där verksamheten bedrivs och ska beviljas under
förutsättning att verksamheten uppfyller gällande villkor och kvalitetskrav. I Svalövs kommun
ska ansökan ställas till Svalövs kommun kommunförvaltningen kvalitet. Erhållet godkännande
får inte överlåtas till annan fysisk eller juridisk person. Om verksamheten helt eller delvis flyttas
eller ändras ska nytt godkännande sökas. Om villkor eller kvalitetskrav inte längre uppfylls eller
verksamheten på annat sätt uppenbarligen missköts kommer godkännande och därmed rätten till
bidrag att återkallas.

Avgifter och kö
Maxtaxa enligt statliga direktiv gäller i Svalövs kommun och därmed även för enskilda
anordnare.
• Anordnaren fastställer sin egen taxa inom de ramar som följer av den statliga regleringen
• Anordnaren ska informera kommunen om fastställd taxa
• Anordnaren administrerar avgifterna
• Anordnaren hanterar sin egen kö och ansvarar för att erbjudande om plats samt erforderliga
blanketter och information lämnas till föräldrarna
• Alla barn som är placerade inom verksamheten ska vara inskrivna genom en särskild
skriftlig överenskommelse mellan anordnaren och föräldrarna
• Anordnaren ska informera kommunen då ett nytt barn placeras eller slutar i verksamheten
• Anordnaren kan ta emot barn från annan kommun. Anordnaren sluter avtal och får bidrag
från aktuell kommun.
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Huvudmannaskap
Anordnaren av förskole/fritidshemsverksamhet och pedagogisk omsorg i enskild regi ska vara
registrerad för F-skatt. I egenskap av huvudman bär man ansvar för:
• Att verksamheten fortlöpande överensstämmer med ”Villkor för godkännande och rätt till
kommunalt bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i
Svalövs kommun”
• Att fullgöra arbetsgivaransvaret
• Att skatter och sociala avgifter betalas in
• Att det finns erforderliga tillstånd för verksamheten
• Att kollektivavtal tecknas med de fackliga organisationerna

Lagar och regler
Anordnaren ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt:
• Skollagen, socialtjänstlagen och andra tillämpliga lagar och förordningar
• FN:s barnkonvention
• Tillämpliga läroplaner och allmänna råd
• Verksamhetsplaner och uppsatta mål för skolan i Svalövs kommun

Barngrupp
Gruppstorleken och gruppens sammansättning ska vara sådan att barnets behov av säkerhet och
tillsyn tillgodoses.

Personal
I verksamheten ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av
omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Anordnaren ansvarar för att all
personal inom verksamheten är medveten om och iakttar gällande regler om tystnadsplikt och
anmälningsskyldighet. Anordnaren ansvarar för att all personal som erbjuds anställning inom
verksamheten före anställningens påbörjas lämnar ett, högst ett år gammalt, registerutdrag från
belastningsregistret.

Lokaler
Verksamhetens lokaler ska vara lämpliga för verksamheten. Därutöver är anordnaren skyldig att
tillse att lokalerna har erforderligt tillstånd som bygglov, bygganmälan, anmälan enligt
miljöbalken, godkännande från brandskyddsmyndighet m.fl.

Tillgänglighet och öppethållande
Verksamheten ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas plats i motsvarande kommunal
verksamhet. Verksamheten ska vara tillgänglig för barn som är i behov av särskilt stöd för sin
utveckling enligt skollagen. Verksamheten ska hålla öppet minst 11 månader per år. Verksamheten
har möjlighet att stänga 4 dagar per år för kompetensutveckling av personal. I dessa fall ska
föräldrarna informeras skriftligen 60 dagar före stängning. Öppettiderna ska regleras efter
omsorgsbehovet. Dock ska anordnaren erbjuda samma öppettider som kommunens förskolor och
fritidshem.
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Bidrag till verksamheten
Svalövs kommun fastställer årligen bidragsnivåer för i verksamheten inskrivna barn utifrån ett
brukarbaserat ersättningssystem. Bidraget är avsett att täcka samtliga verksamhetens kostnader
inklusive lokalkostnaden. Bidrag betalas endast ut för barn som enligt Svalövs kommuns riktlinjer
är berättigade till plats. För barn i behov av särskilt stöd kan särskilda medel sökas enligt samma
principer som gäller för Svalövs kommuns egen verksamhet. Bidraget utbetalas i enlighet med
Svalövs kommuns gällande betalningsrutiner.

Föräldraavgift
Föräldraavgiften tas in av den enskilde anordnaren i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd
taxa.
Rätten till bidrag för ett barn upphör om föräldrar inte betalar avgift i enlighet med gällande taxa.

Uppföljning av verksamheten
Anordnaren ska delta i kommunförvaltningens uppföljnings – och utvärderingsarbete enligt
fastställd plan. Kvalitetsredovisning ska årligen lämnas in till kommunen. På begäran ska uppgifter
tillhandahållas som Svalövs kommun behöver för uppföljning och utvärdering eller för redovisning
till andra myndigheter och instanser.

Försäkring
Anordnaren ska se till att personal och lokaler omfattas av erforderligt och för verksamheten
sedvanligt försäkringsskydd. Anordnaren ska också teckna ansvarsförsäkring.

Tillsyn
Verksamheten ska stå under tillsyn av Svalövs kommun. Kommunen har skyldighet att inspektera
verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen.

Återkallande av godkännande
Avveckling av verksamheten kan ske dels på initiativ av anordnaren och dels på initiativ av
Svalövs kommun. Kommunen kan återkalla godkännandet och rätt till bidrag om villkoren inte
längre uppfylls eller om verksamheten uppenbarligen missköts. Detsamma gäller om anordnaren
försätts i konkurs eller är på sådant obestånd att huvudmannen inte kan förväntas fullgöra sina
åtaganden. Godkännande blir automatiskt ogiltigt om anordnare inte kommit igång med sin
verksamhet ett år efter att godkännande har beviljats eller om verksamheten har legat nere under ett
år. Anordnaren ska med så lång framförhållning som möjligt skriftlgen informera Svalövs kommun
om planerad avveckling av verksamheten. Detsamma gäller för betydande förändring av
verksamhetens inriktning.

B.1 För godkännande av förskola gäller dessutom följande villkor
•
•
•
•
•

Förskolan bedöms med utgångspunkt från att den är första steget i utbildningssystemet
Andelen högskoleutbildad personal bör uppgå till minst den andel som gäller för
förskolorna i Svalövs kommuns verksamhet
Den som leder förskolan ska genom utbildning och erfarenhet ha en pedagogisk insikt
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att
utveckla det svenska språket och sitt modersmål
Förskolan ska aktivt arbeta med inflytande såsom föräldrasamverkan samt samråd med
barn och vårdnadshavare. Vårdnadshavaren för barn i förskolan ska fortlöpande informeras
om barnets utveckling. Utvecklingssamtal ska genomföras.
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B. 2 För godkännande av fritidshem gäller dessutom följande villkor
•
•
•
•
•
•

Fritidshemmet bedöms med utgångspunkt från att det ska komplettera utbildningen i
förskoleklass, grundskola och grundsärskola både tids – och innehållsmässigt
Andelen högskoleutbildad personal bör uppgå till minst den andel som gäller för
fritidshemmen i Svalövs kommuns verksamhet
Den som leder fritidshemmet ska genom utbildning och erfarenhet ha en pedagogisk insikt
Fritidshemmet ska erbjuda barnen rekreation och meningsfull fritid samt stimulera deras
utveckling och lärande
Verksamheten ska utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap
Fritidshemmet ska aktivt arbeta med inflytande såsom föräldrasamverkan samt samråd med
barn och vårdnadshavare

Dessa villkor för godkännande och rätt till bidrag gäller från och med 2010-06-01.

