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Regler och rutiner för utbetalning av bidrag i form av barnomsorgspeng och omsorgstidens omfattning, from 2009-0101—2010-06-30
Regler och rutiner för utbetalning av barnomsorgspeng (peng) beskriver vad
som gäller för utföraren kring utbetalningen av barnomsorgspeng och omsorgstidens omfattning.
Enligt Skollagen 2 a kap 6 § skall förskoleverksamhet tillhandahållas i den
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier
eller barnets eget behov. Förskoleverksamhet skall tillhandahållas barn som
har fyllt ett år. Barn som inte har fyllt ett år skall tillhandahållas förskola om
barnet omfattas av 9 §.
Enligt skollagen 2 a kap 6a, 6b §§ skall förskoleverksamhet tillhandahållas
med minst tre tim/dag eller 15 tim/vecka till barn vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn eller är aktivt arbetssökande.
Enligt Skollagen 2 a kap 6 § skall förskoleverksamhet tillhandahållas med
minst 525 tim/år till barn i allmän förskola 4-5 år.
Med studier avses utbildning som är studiemedelsberättigad och utbildning
Svenska för Invandrare (SFI).
Regler för utbetalning/beräkning av peng -Täby kommun
• Peng utbetalas för barn som är folkbokförda eller stadigvarande vistas i kommunen.
• Peng utbetalas till förskolan/familjedaghemmet för de barn som via
http://barnomsorg.skolval.taby.se är placerade på förskolan/familjedaghemmet under innevarande månad.
• Peng betalas ej för retroaktivt inlämnade uppgifter.
• Endast en utförare i taget kan erhålla bidrag för placerat barn under
samma period.
• Peng heltid utbetalas för barn vars föräldrar arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande (ej lagkrav) eller beviljats utökad tid i samband
med föräldraledighet för annat barn.
• Peng deltid utbetalas för barn vars föräldrar är föräldralediga enligt
föräldraledighetslagen för vård av annat barn eller enbart nyttjar allmän förskola.
• Peng beräknas dag för dag. Varje månad beräknas ha 30 dagar. Utbetalning sker den 15:e respektive månad.
• Avstämning av barnantal görs den första varje månad.
• Förändringar efter den första i månaden regleras månaden efter.
• Pengen har två ersättningsnivåer 1 - 2 år och 3 - 5 år.
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Kommunens och utförarnas rätt att inhämta information
• Kommunen har rätt att inhämta information som kan styrka uppgifter som lämnats i underlaget för utbetalning av barnomsorgspeng.
• Förskoleverksamheten har rätt att inhämta information om vårdnadshavares arbetstid och studieschema för att fastställa omsorgstiden.
Pengens och omsorgstidens omfattning
• Pengen omfattar en ramtid på 52,5 tim/vecka för förskolor och en
ramtid på 48 tim/vecka för familjedaghem med ett flexibelt öppethållande som utgår från vad som anses vara normal arbetstid vardagar under dagtid. Öppettider, baserade på ramtiden, anpassas efter
föräldragruppens behov.
• Familjedaghemmen har rätt att stänga verksamheten två sammanhållna veckor under sommaren utifrån planering och samråd med
familjerna. Familjer som behöver barnomsorg för sitt/sina barn ska
erbjudas ersättningsverksamhet av familjedaghemmet.
• Omsorgstiden för heltid omfattar arbets- eller studietid plus restid.
• Omsorgstiden för deltid omfattar minst tre timmar per dag eller 15
timmar per vecka för föräldralediga och för allmän förskola 525
tim/år motsvarande skolans läsår.
Utökad peng/omsorgstid, utöver lagstadgade 15 timmar per vecka, till
barn vars föräldrar kombinerar föräldraledighet för vård av annat
barn med arbete/studier
• Peng heltid utbetalas för barn till föräldrar som kombinerar föräldraledighet för vård av annat barn med arbete/studier enligt följande:
•

•
•

Föräldraledighet och arbete/studier fördelas så att föräldraledigheten
omfattar 50 % eller mindre än 50 % (FL 3 § punkt 3, delledighet
med föräldrapenning) och arbete/studier omfattar 50 % eller mer än
50 %. Vårdnadshavarna kan dela föräldraledighet/arbete/studier.
Familjens totala föräldraledighet/arbete sammanräknas.
Föräldraledighet och arbete/studier beräknas procentuellt utifrån
normalarbetstid, hel-/deltid, över tidsperioder.
Omsorgstiden omfattar arbets- eller studietid plus restid.

Tidsramar
• Peng utbetalas fr.o.m. den dag barnet börjar sin inskolning, tidigast
från den månad barnet fyller 1 år, t.o.m. senast 31juli det år barnet
fyller 6 år.
• Peng 1-2 år börjar gälla från den månad barnet fyller 1 år senast
t.o.m. den månad barnet fyller 3 år.
• Peng 3-5 år börjar gälla från månaden efter det att barnet fyllt 3 år
tom senast 31 juli det år barnet fyller 6 år.
• För de barn som endast går i allmän förskola gäller peng fr.o.m.
skolans hösttermin det år barnet fyller 4 år t.o.m. skolans vårtermin
det år barnet fyller 6 år.
• För de barn som går i förskola istället för förskoleklass och vistas i
förskolan på heltid utbetalas heltidspeng, 3-5 år. Föräldrar betalar
avgift enligt maxtaxa för förskola.
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•
•

Vid uppehåll i placering utbetalas peng i högst två månader förutsatt att barnet varit närvarande i verksamheten minst tre månader
innan uppehållet. Avgift betalas under uppehåll.
Vid föräldraledighet för vård av annat barn utbetalas heltidspeng
högst ytterligare en månad efter det nya barnets födelse.

Uppsägning av plats och byte av verksamhetsform
• Uppsägningstiden till Täby kommun för barnsomsorgspeng är två
månader och initieras av föräldern och sker via
http://barnomsorg.skolval.taby.se.
• Byte av verksamhetsform mellan allmän förskola och föräldraledig
(minst 15 tim/vecka) ska meddelas förskolan i så god tid att förskoloa7familjedaghem kan planera sin verksamhet. Ändring initieras av
föräldrarna och sker via http://barnomsorg.skolval.taby.se.
Maxtaxa/föräldraavgifter
• Föräldraavgifter debiteras av Täby kommun.
• Kommunen tillämpar maxtaxa.
Förskola/familjedaghem i annan kommun
• Vid val av förskoleverksamhet i annan kommun måste kontakt tas
med Barn- och skolvalsgruppen i Täby kommun.
• Enskilda utförare i annan kommun ska styrka till Täby kommun att
de är godkända som utförare av sin hemkommuns nämnd samt att de
uppbär F-skattsedel.
• Täby kommun betalar Täby kommuns barnomsorgspeng oavsett om
den andra kommunen har en annan peng.
Barn som är folkbokförda eller stadigvarande vistas i annan kommun
• Barn som är folkbokförda eller stadigvarande vistas i annan kommun kan ha plats i förskoleverksamhet i Täby kommun. Förutsättningen är att det inte finns någon efterfrågan av plats av Täbybarn.
Uppstår efterfrågan av plats av Täbybarn efter att barnet fått plats får
barnet behålla platsen. Peng utbetalas av hemkommunen.
• När ett barn flyttar från Täby och folkbokförs eller stadigvarande
vistas i annan kommun kan platsen behållas i högst två månader
fr.o.m. utflyttningsdatum. Peng utbetalas av hemkommunen.
Barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling
• Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i
sin utveckling anvisas plats om inte barnets behov av sådant stöd
tillgodoses på annat sätt.
• Bedömning görs av Enheten för elevstöd.
• Platsen är avgiftsfri upp till 15 timmar/vecka eller 525 timmar/år
under skolans läsår (Skollagen 2 a kap 9,10 §§)
Statsbidrag i peng
• I pengen ingår medel för kvalitetssäkring. Hur kvalitetssäkringsmedlen används skall redovisas till Täby kommun varje år.

