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Antagna av Kommunfullmäktige den 2007-12-13, reviderade 2008-02-01. Reviderade av Kommunstyrelsen 2016-06-20
Gäller f.r.o.m 2016-06-20
Respektive stadsdelsnämnd lämnar bidrag enligt dessa regler och villkor till kooperativa familjenätverk, som bedriver en kompletterande barnomsorg. Innan bidrag utbetalas skall stadsdelsnämnden
fatta beslut om att det kooperativa familjenätverket är berättigat till bidrag.
Målgrupp för verksamheten är barn från och med den månad barnet fyller ett år till och med juni
månad barnet fyller sex år.
Såväl barn till den, som faktiskt utför tillsynen, som andra barn är bidragsberättigade. En förutsättning för bidrag är att det i det kooperativa familjenätverkets verksamhet finns barn från minst två
familjer.
2. Den juridiska formen för de kooperativa familjenätverken skall vara formellt registrerad ekonomisk förening, vars ändamål begränsas till att bedriva kompletterande barnomsorg. Till föreningens
medlemmar skall endast antas vårdnadshavare som lämnar barn till omsorg hos föreningen.
Föreningen skall utöver ovanstående uppfylla följande krav:
- Föreningen skall inneha gällande F-skattesedel.
- Föreningen skall ha utsett styrelse och revisor.
- Föreningen skall efter varje redovisningsår sända in resultat- och balansräkning och revisionsberättelse till kommunen.
Representant för kommunen skall ha rätt att ta del av föreningens redovisningshandlingar och tillhörande underlag.
3. Det kooperativa familjenätverket organiserar själv sin verksamhet inklusive anställer personal. Nätverket är skyldigt att tillse att de personer som arbetar med barnen inte har några anmärkningar i registerutdrag enligt lagen om belastningsregister.
4. Den familj som lämnar barn till ett kooperativt familjenätverk skall vara berättigad till förskoleverksamhet enligt kommunens regler. Detta skall styrkas med intyg till respektive stadsdelsförvaltning.
5. Personalen skall vara ansvars- och garantiförsäkrad. Barnen skall vara försäkrade med ett skydd
motsvarande det som gäller i kommunens förskoleverksamhet.
6. Respektive stadsdelsförvaltning har rätt till insyn i verksamheten. Om det kooperativa familjenätverket inte följer uppställda regler kan stadsdelsnämnden med omedelbar verkan besluta att bidraget
skall upphöra.
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7. Bidragets storlek beror på barnets vistelsetid i genomsnitt per vecka
Bidragets storlek i förhållande till vistelsetiden:
Tim/vecka
8 - 15
16 - 30
31 -

Bidrag kr/mån
2 856
4 287
7 143

Antalet timmar avrundas nedåt till hela timmar.
Deltar barnet i allmänna förskolan för tre- och femåringar hos kommunen eller hos enskild förskola
är bidraget högst 4 287 kr/mån från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år.
Bidraget betalas 12 månader per år.
Bidragsnivån utgår från att föräldrarna därutöver betalar avgift till föreningen. Det är dock fritt för
varje förening att besluta om sina avgiftsnivåer inklusive att helt avstå från avgift.
Bidraget betalas ut senast den 25:e i varje månad med hänsyn till omfattningen av verksamheten under samma månad. Den månad ett barn börjar betalas bidrag för de dagar barnet deltagit. Vid uppehåll för huvudsemestern på sommaren beräknas bidraget utifrån förhållandena föregående månad.
Bidraget grundas på schemalagd tid oavsett i vilken omfattning barnet faktiskt deltar i verksamheten.
Om ett barn lämnar familjenätverkets verksamhet betalas fortsatt bidrag under en övergångsperiod
på tre kalendermånader f.r.o.m den månad föräldrarna ger besked att barnet skall lämna verksamheten. Bidrag betalas från första dagen barnet är i familjenätverkets verksamhet även under uppsägningstid i kommunens verksamhet.
8. Kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om komplettering av dessa regler liksom att utfärda tilllämpningsföreskrifter till reglerna. Detta bemyndigande får dock inte användas till att ändra reglerna
eller att gå emot principerna för dessa. Kommunstyrelsen har rätt att inför varje år besluta om nya
bidragsbelopp med hänsyn till förändringar i kostnadsnivån.
Kommunstyrelsen skall fatta beslut om kompletterande regler så att vårdnadsbidrag och bidrag till
familjenätverk inte skall betalas samtidigt för ett och samma barn

