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Regler för placering, peng och avgift 2016
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 19 november och bilagan för avgift har beslutas i kommunfullmäktige den 23
november i samband med verksamhetsplanen för 2016.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden fastställer regler för placering, peng och avgift
2016 per 2015-11-23.

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
• vårdnadshavare och handlar om regler för avgift för vårdnadshavare
• huvudman och handlar om regler för utbetalning av peng
Bilagan för peng har redan beslutats på nämnden den 19 november och bilagan
för avgift har beslutas i kommunfullmäktige den 23 november i samband med
verksamhetsplanen för 2016.
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Förutom vissa förtydliganden har reglerna uppdaterats med:
• Ett förtydligande om att för att kunna göra uppehåll av plats måste barnen
börjat och deltagit i verksamheten minst en månad.
• Ett förtydligande om att avgiften är indexreglerad vilket innebär att
avgiftsnivån kommer att beslutas inför varje år.
• Månadsinkomsten som berättigar till reducerad taxa är uppdaterad till
nivån för 2016 (43 760 kronor).
• Förändringen av tilläggspeng till de förskolor som har 14 barn eller färre
per heltidsanställd med pedagogisk högskoleexamen.

Bilaga:
Regler för placering, peng och avgift 2016 per den 23 november 2015 med
bilagor.
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