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Regler och rutiner för placering, peng och avgift 2013
Sammanfattning
En årlig översyn av regler och rutiner för placerade barn i förskola, pedagogisk
omsorg (familjedaghem), fritidshem och skola som är folkbokförda i Täby
kommun har genomförts. Reglerna omfattar avgift för vårdnadshavare och
utbetalning av bidrag i form av peng till huvudman.
Dokumentet har förtydligats på vissa områden. Bilagorna för avgift och peng har
redan beslutas i kommunfullmäktige den 26 november 2012 i samband med
verksamhetsplanen för 2013.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden fastställer ”regler och rutiner för placering, peng
och avgift 2013” per 2012-11-30.

Ärendet
En årlig översyn av regler och rutiner för placerade barn i förskola, pedagogisk
omsorg (familjedaghem), fritidshem och skola som är folkbokförda i Täby
kommun har genomförts. Reglerna omfattar avgift för vårdnadshavare och
utbetalning av bidrag i form av peng till huvudman.
Dokumentet består av tre delar och vänder sig till:
• både vårdnadshavare och huvudman och innehåller gemensamma regler
• huvudman och handlar om regler för utbetalning av peng
• vårdnadshavare och handlar om regler för avgift för vårdnadshavare
Bilagorna för avgift och peng har redan beslutas i kommunfullmäktige den 26
november 2012 i samband med verksamhetsplanen för 2013.
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De större förändringar som införts i dokumentet i förhållande till nuvarande regler
är:
• Förtydligande om att val måste göras för att få plats i allmän förskola.
• Uppehåll av plats kan göras i högst tre månader (för 2012 är det två
månader)
• Val, uppehåll, byte och uppsägning av plats har delats upp i olika
avsnitt.
• Hänvisning till skolverkets riktlinjer för barn/elever som inte är
folkbokförda i Sverige.
• Förtydligande om att pengpåslag för andel högskoleutbildad personal
utbetalas per månad och beräknas för hel månad.
• Förtydligande om utbetalning av peng för elev som går i internationell
skola.
• Förtydligande om att inkomstuppgift måste styrkas vid reducerad avgift.
Förändringarna är markerade i dokumentet, se bilaga.
Bilaga: ”Regler och rutiner för placering, peng och avgift 2013”
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Tf. utbildningschef

