
 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
3. Allmän förskola 
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Ersättning till enskild pedagogisk omsorg  

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-12-11—12 
Reviderad av Kommunfullmäktige 2015-05-28 
Reviderad av Kommunstyrelsen 2016-12-12 

Gäller fr.o.m. 2017-01-01 

1. Tillämpningsområde 
Ersättningen utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk omsorg i Borås 
Stad. 

2. Ersättning
Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som respektive barn är in-
skrivet i den pedagogiska omsorgen. 

Ersättningen grundas på barnets ålder och schemalagda omsorgstid. Fr. o. m. den månad barnet 
fyller 3 år hör det till åldersgruppen 3-5 år, fr. o. m. den månad barnet fyller 6 år hör det till ål-
dersgruppen 6-9 år och fr. o m. den månad barnet fyller 10 år hör det till åldersgruppen 10-12 år. 

Omsorg kr/mån  
tim/vecka   1-2 år 3-5 år 6-9 år 10-12 år 

-15   3 161 2 026 1 140 627 
16-30   6 323 4 053 2 280 1 255 
31-40   9 484 6 079 3 420 1 882 
41-                     12 645 8 106 4 560 2 510 
 

Ersättning utgår även för egna barn, om minst lika många andra barn från annan familj tas emot. 
För det första barnet i familjen utgår ersättning utifrån den längsta vistelsetiden som barn från 
annan familj har. För det andra barnet i familjen utgår ersättning utifrån den näst längsta vistelse-
tiden som barn från annan familj har, o s v. 

Ersättning för första respektive månaden betalas ut med 1/30 av månadsersättningen per dag fr o 
m den dag omsorgen börjar t o m sista dag. 

Enligt skollagen erbjuds alla barn plats i förskola fr. o. m. höstterminen det år de fyller 3 år. Om 
något barn i den pedagogiska omsorgen, oavsett om barnet tillhör egna familjen eller annan fa-
milj, deltar i allmän förskola skall den tid som barnet vistas i förskolan avräknas den schemalagda 
tiden. 

4. Ersättning vid lovdagsomsorg 
Vid lovdagsomsorg utgår ersättning för faktisk närvarotid. 

5. Tolkning och tillämpning
Kommunstyrelsen beslutar om tillämpningsföreskrifter för ersättningen till enskild pedagogisk 
omsorg. 
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