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Regler för mottagande av barn från annan kommun som söker
barnomsorgsplats i Svenljunga kommun
Barn utan särskilda skäl
Hemkommunen ska svara för att barn erbjuds förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg.
Vårdnadshavare för barn från annan kommun ansöker om plats utan särskilda skäl.
Planerings- och utredningssekreteraren bedömer om barnet kan erbjudas plats.
Skriftligt besked lämnas till vårdnadshavare om det inte är möjligt att få barnomsorg
på önskad förskola/fritidshem.
Ersättningen bestäms av genomsnittskostnaden för en likadan plats i barnets
hemkommun om inte berörda kommuner kommit överens om något annat.
Avtal skrivs mellan berörda kommuner innan erbjuden plats börjat nyttjas.
Placering görs enligt vanliga rutiner. Kopia på placeringen skickas till barnets
hemkommun.
Hemkommunen debiterar föräldraavgiften om inte annat överenskommits.
Den interkommunala ersättningen debiteras.

Uppsägning av plats
Platsinnehavaren säger upp sin plats till hemkommunen som meddelar oss.
Uppsägning p g a obetalda avgifter görs av barnets hemkommun som meddelar oss.

Postadress

Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen
512 80 SVENLJUNGA

Boråsvägen 13

barnutbildning@svenljunga.se
www.svenljunga.se

Tel
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0325-180 00
0325-183 51

Regler för mottagande av barn från annan kommun som söker
barnomsorgsplats i Svenljunga kommun
Barn med särskilda skäl
Hemkommunen ska svara för att barn erbjuds förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg.
Vårdnadshavare för barn från annan kommun ansöker om plats av särskilda skäl.
Planerings- och utredningssekreteraren inhämtar yttrande från barnets hemkommun.
Planerings- och utredningssekreteraren beslutar om barnets förhållanden motiverar
en placering p g a särskilda skäl.
Om placeringen kräver särskilda kostnader beräknas dessa av ekonom tillsammans
med planerings- och utredningssekreteraren. Kostnaden utgår från beslut om
stöd/insats fattat av planerings- och utredningssekreteraren.
Avtal skrivs mellan berörda kommuner innan erbjuden plats börjat nyttjas.
Placering görs enligt vanliga rutiner. Kopia på placeringen skickas till barnets
hemkommun.
Hemkommunen debiterar föräldraavgiften om inte annat överenskommits.
Den interkommunala ersättningen debiteras.
Uppsägning
Platsinnehavaren säger upp sin plats till hemkommunen som meddelar oss.
Uppsägning p g a obetalda avgifter görs av barnets hemkommun som meddelar oss.
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