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Regler för placering, peng och avgift 2014
Sammanfattning
En årlig översyn av regler för placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg,
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 är endast med som
information och ingår inte i beslutet. Bilagan för peng har beslutats på nämnden
den 21 november och bilagan för avgift har beslutas i kommunfullmäktige den 18
november i samband med verksamhetsplanen för 2014.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden fastställer regler för placering, peng och avgift
2014 per den 28 november 2013.

Ärendet
En årlig översyn av regler för placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg,
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
Bilagan för peng har redan beslutats på nämnden den 21 november och bilagan
för avgift har beslutas i kommunfullmäktige den 18 november i samband med
verksamhetsplanen för 2014.
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De större förändringar som finns i dokumentet är:
•

•
•

•

•

Dokumentet har setts över så att begrepp och formuleringar är i linje
med skollagen och juridiskt korrekta. Bland annat så har förtydliganden
gjorts att förskola erbjuds tom 6 år eller tills barnet börjar förskoleklass
eller skola. Även formuleringen kring öppethållande har ändrats.
Förtydligande av att föräldraledig vårdnadshavare också har
alternativet att ha barnet i avgiftsfri allmän förskola om det är 3-5 år.
Uppehåll av plats har delats upp i två delar och skolpliktig verksamhet
har lyfts ut så att det tydligt framgår att längre ledigheter inte är
förenligt med skollagen.
Kommunens ansvar och rätt att inhämta information som kan styrka
uppgifter som lämnats i underlaget för utbetalning av peng och för att
fastställa omsorgstid och avgifter har förtydligats. Även
vårdnadshavarens och huvudmannens skyldigheter att lämna
information har förtydligats.
Reglerna kring syskonrabatt har förtydligats.
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