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Alla barn har från och med sin ettårsdag rätt till placering på förskola eller familjedaghem. 

Detta under förutsättning att vårdnadshavarna arbetar, studerar, behöver sova på grund av 

nattarbete, är arbetslösa eller är föräldralediga med syskon. I Nybro kommun har 

barnomsorgen öppet måndag-fredag max 12 timmar per dag mellan kl.06.00-18.30. 

Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd. Verksamheterna får 

även stänga under fyra dagar per år för verksamhetsplanering och för personalens 

kompetensutveckling. 

 

 

Barn i behov av särskilt stöd 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 
det stöd som deras speciella behov kräver. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta 
vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Barnet kan också få företräde till en plats 
som är särskilt lämpad för barnet. Ansökan görs till rektor på särskild blankett som finns på 
kommunens hemsida. Ansökan måste också göras på FörskolaFritidswebben om barnet inte 
redan har en placering. 
 
 

Förskola på kvällar 
För de barn som behöver omsorg mellan klockan 18.30-22.00 finns denna på Vitsippans 
Förskola. I samband med ansökan ska vårdnadshavaren/vårdnadshavarna som ansöker om 
placering skicka in ett anställningsintyg/arbetsschema som bekräftar behov och rätt till sådan 
placering. Denna blankett finns som länk på ansökningssidan. Din ansökan kan inte prövas 
förrän dessa intyg inkommit. 
 
 
När förälder är arbetslös eller föräldraledig 
I de fall en förälder är arbetslös eller föräldraledig med syskon får barnet komma till 
förskolan/familjedaghemmet 15 timmar/vecka. Debitering utgår enligt gällande taxa. 
 
 
Allmän avgiftsfri förskola 
Barn i åldern 3-5 år har rätt till allmän avgiftsfri förskola som är en pedagogisk verksamhet i 

förskolan omfattande minst 525 timmar per år. Barn har rätt att delta i allmän förskola från 

och med skolstart det år de fyller tre år. Den allmänna avgiftsfria förskolan följer skolans 

terminstider. När skolan har lov har också denna verksamhet lov. Fördelningen av de 15 

timmarna avgör varje förskola och samma tider gäller för alla barn. Tiderna kan inte ändras 

eller utökas utan att byta grund för placering. Ändring till denna placeringsgrund görs på 

FörskolaFritidswebben och du måste samtidigt ändra ditt schema. 

 

De barn 3-5 år vars föräldrar har behov av barnomsorg mer än dessa tider får en reducering av 

avgiften med 28 procent. Denna reducering läggs in av handläggare med start samma dag som 

skolterminen börjar. 
 
 
Inskolning 
Det är två veckors avgiftsfri inskolning, detta gäller endast en gång per barn. 
Barn som vid nedläggning av förskola flyttas till annan enhet erhåller en veckas avgiftsfri 
inskolning. 
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Uppsägning 
När ditt barn inte behöver förskola längre säger du upp platsen på FörskolaFritidswebben. 

Tänk på att uppsägningstiden är två månader och gäller från datum till datum. Skriv gärna 

anledningen till uppsägningen i informationsrutan då det finns orsaker som förkortar 

uppsägningen exempelvis flytt till annan kommun med kort framförhållning. 

 

 

Byte av placering 
Vid önskemål om annan placering än den som för tillfället är aktuell ska ny ansökan lämnas 
på FörskolaFritidswebben. 
 
 

Sommarplacering 
Under sommaren kan verksamheter slås samman och barn kan få vara på annat ställe än det 
ordinarie. 

 

 

Ledighet/semester 
Vi förutsätter att barnet är hemma under förälders semester och ledighet. 
 
 

Vid förälders sjukdom/graviditetspenning 
Vid förälders sjukskrivning och graviditetspenning får platsen disponeras enligt inlämnat 
schema upp till 30 dagar. Vid längre frånvaro avgörs vistelsetiden i samråd med rektor. 
 
 

Avgiftsbefrielse vid barns sjukdom 
Avgiften påverkas inte av barnets kortare sjukdomsperiod. Vid längre och obruten 
sjukfrånvaro inträder avgiftsbefrielse från och med den 22:a sjukdagen. Läkarintyg skall 
lämnas till/visas för förvaltningens barnomsorgsadministratör. 
 

 

Frånvaro 
Sammanhängande frånvaro som är längre än två månader och där ingen kontakt med 
vårdnadshavare nås, resulterar i att platsen sägs upp av rektor. 
 
 

Ändrade samboförhållanden 
Anmälan om ny sambo eller separation görs på FörskolaFritidswebben. 

Observera att din ändring blir godkänd först när ändringen finns registrerad i 

Folkbokföringen. 

 

 

Delad placering 
Delad placering tillämpas i de fall föräldrarna inte bor ihop, barnet bor hos båda föräldrarna 

och båda har behov av barnomsorg. Faktura utgår till båda föräldrarna baserad på varje 

hushålls inkomster, fakturan blir inte högre än maxtaxan och beräknas procentuellt hur 

mycket var och en ska betala. Varje förälder registrerar sitt schema och vid uppsägning görs 

den av var och en. 
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Avgift vid placering på förskola/fritidshem 
Räkningsmottagaren ansvarar för att rätt inkomst är registrerad. Det är det aktuella årets totala 
bruttoinkomst dividerat med tolv som ska registreras. Utebliven inkomstregistrering innebär 
att maxtaxa debiteras. Inkomsten registreras på FörskolaFritidswebben. 
 
Det är endast inkomsten som styr avgiften, Nybro Kommun tillämpar inte tidstyrd taxa. 

Avgiften beräknas utifrån familjens avgiftsgrundande inkomst och antalet placerade barn. 

Inkomsttaket för avgiftsberäkning ligger på 50 340 kr/månad (maxtaxa) från och med 2021-

01-01. Avgiften faktureras månadsvis årets samtliga månader oavsett ledigheter, lov- och 

studiedagar. 

 

Vid avgiftsberäkningen gäller att det yngst placerade barnet i familjen räknas som barn 1, näst 

yngsta barnet som barn 2 osv. 

 

 

Avgiftskontroll 
För att säkerställa att rätt avgift debiteras görs en årlig kontroll av deklarerad inkomst hos 
myndighet. 
 
 

Obetalda avgifter 
Om fakturan inte betalas i tid skickas ett inkassokrav med en inkassoavgift på 180 kronor. 
Dröjsmålsränta debiteras från och med förfallodagen enligt räntelagen samt inkassoavgift 
enligt inkassolagen. 
 

 

Avstängning 
Om räkningsmottagaren trots krav inte betalar sin avgift kan avstängning från plats ske. 
Normala kravåtgärder omfattande lagsökning och utmätning fullföljs oberoende av 
avstängning. 

 

Ny plats efter avstängning 
Ny plats erbjuds inte förrän skuld är betald. Ny ansökan måste göras. Ansökan gjord innan 

skuld är reglerad avslås. 
 

 

Avgifter för barn 1-2 år i förskola och familjedaghem 

 Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

Procent av 

avgiftsgrundande 

inkomst 

3% 2% 1% 0% 

Högsta avgift/månad 

(maxtaxa) 

1 510 kr 1 007 kr 503 kr 0 kr 

 

Avgifter för barn 3-5 år i förskola och familjedaghem 

 Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

Procent av 

avgiftsgrundande 

inkomst 

3% 2% 1% 0% 

Högsta avgift/månad 

(maxtaxa) 

1 087 kr 725 kr 362 kr 0 kr 

För inkomster upp till 13 000 kr/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kr per barn och 

månad. För inkomster mellan 13 001 och 15 000 kr/månad debiteras en avgift på maximalt 

220 kr per barn och månad. 



  2021-01-01 

 

 

 

Registrera schema 
Våra kommunala förskolor och familjedaghem använder sig av Tempus som är ett digitalt 

schema- och kommunikationssystem. Tempus finns både som app till Android och Apple 

samt som en webbaserad tjänst.  I Tempus har varje barn ett schema, för de barn som har 

delad placering (vårdnadshavarna har varsin placering) sker registreringen i samma schema. 

På Tempus registrerar och ändrar du ditt barns schema, gör frånvaroanmälan samt tar del av 

vad som händer på ditt barns förskola. Inloggning sker med bankID. 

 

Du loggar in på adressen https://home.tempusinfo.se/tempusHome/#tab=o alternativt hämtar 

hem appen som heter TempusHemma. 

 

Är det första gången registrerar du din e-postadress för att få ett aktiveringsmejl. 

När du har loggat in väljer du inställningar och registrerar de uppgifter som inte är 

registrerade (ex telefonnummer) alternativt ändrar felaktiga uppgifter. 

Är du osäker på något finns det bra information om programmet under menyn Länkar. 

 

Är ditt barn placerat på Pingstliljans eller Positivets förskola registreras schemat på 

FörskolaFritidswebben. Har barnet delad placering ska vårdnadshavarna registrera varsitt 

schema. 

 
Schemat ska registreras i god tid innan det börjar gälla, senast onsdag veckan innan. 

Har du rätt till mer än 15 timmar/vecka är det din arbets- eller studietid samt eventuell restid 

som anges. Då barnets vistelsetid baseras på föräldrarnas behov utgår man alltid från den 

förälders schema som börjar senast samt slutar tidigast på dagen. 

 

 

 

Vid frågor om ditt barns placering kontaktar du Carina Lönn eller Malin Åkesson på Lärande- 

och Kulturförvaltningskontoret.  

 

Tfn. 0481-452 89, e-postadress carina.lonn@nybro.se 

Tfn. 0481-452 70, e-postadress malin.akesson@nybro.se 

https://home.tempusinfo.se/tempusHome/#tab=o
mailto:carina.lonn@nybro.se

