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Avstämningsrutiner barnantal i förskolan och fritidshem
För fristående förskola och fritidshem inom Svalövs kommun
Rutinerna för fristående förskola och fritidshem innebär att inskrivet
barnantal rapporteras per den 15: e i månaden, med undantag för augusti
månad då rapportering sker per den 25: e. För att kunna betala bidrag för
innevarande månad måste antalet barn vara inrapporterat den 5: e i
månaden. Inkommer rapporten över antal barn den 5:e i månaden är
bidraget den fristående enheten tillhanda senast den 22:e i månaden. Om
preliminärt antal barn, som förskola och fritidshem rapporterat in, inte
stämmer överens med vad Svalövs kommun ser som faktiska barn, kommer
Svalövs kommun att skicka en avvikelserapport via e-post till ansvarig för
inrapporteringen och göra korrigeringen i samband med nästa månads
utbetalning. Den fristående enheten bör insända en egen faktisk avstämning
även per den 15:e i månaden, till Svalövs kommuns samordnare, för att
samsyn mellan parterna ska råda.
Bidraget betalas ut innevarande månad. Erhåller Svalövs kommun
rapporteringen av barnantal senare än den 5:e i aktuell månad, finns ingen
garanti att bidraget kan betalas ut i tid.
Exempel oktober
5/10 rapporterar ni in det inskrivna barnantalet för 15/10. Senast 22/10 har ni ert
bidrag för dessa barn tillhanda.

Rapportering av inskrivet barnantal 15/6 ger preliminärt bidrag även för juli
och augusti. Inskrivet barnantal 25/8 genererar sedan faktiskt bidrag för juli
och augusti som regleras gentemot utbetalt preliminärt bidrag i samband
med utbetalning av bidrag för september.
Exempel juli, augusti, september
5/6 rapporterar ni inskrivet barnantal per 15/6, vilket är 15 barn. Preliminärt
bidrag beräknas med underlag 15 barn för juli och augusti. Senast 22/6 är det
definitiva bidraget för juni er tillhanda och 22/7 respektive 22/8 är de preliminära
bidragen för juli och augusti er tillhanda baserat på 15 barn. 5/9 rapporterar ni
in antal barn per den 25/8 samt 15/9 som är 17 barn. Ni erhåller då justering av
det preliminära bidraget om två barn för juli samt augusti och även för september
om 17 barn. Senast 22/9 har ni ert bidrag för justering juli och augusti samt
september tillhanda.

Barn som lämnar förskolan och börjar i förskoleklass i augusti är således
inte med i den definitiva bidragsgrunden för juli och augusti månad.
Samtidigt är nyinskrivna barn i förskolan i augusti bidragsgrundande för
juli samt augusti månad.

