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Utbildningsenheten 
Inger Hjort, Bitr.förvaltningschef  
E-post: inger.hjort@ronneby.se 

 
Riktlinjer för  
Enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun 
 
Skollagen 
Enligt Skollagens 2 a kapitel 1 § svarar hemkommunen för att 
barn som är bosatta i Sverige erbjuds förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg. Verksamheterna kan också anordnas av 
enskilda. Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola, 
pedagogisk omsorg och öppen förskola. Skolbarnsomsorgen 
bedrivs i form av fritidshem och pedagogisk omsorg. (2 §) 
 
Villkoren för etablering av enskild verksamhet regleras i 
Skollagen kapitel 2 a. I 13 § anges att verksamheten ska 
godkännas av kommunen samt vad som krävs för detta. § § 15 
och 16 redovisar kommunens tillsynsansvar samt beskrivning av 
när och hur föreläggande och återkallande av godkännande ska 
ske.  
 
Enligt Skollagen 2a kapitel 17 § ska kommunen lämna bidrag till 
annan enskild verksamhet som fått godkännande av kommunen 
enligt skollagen 13 §. Förutsättningarna är att verksamheten 
uppfyller de krav som anges i skollagens 3 § och att avgifterna 
inte är oskäligt höga. Enskild pedagogisk omsorg ska stå under 
tillsyn av kommunen.  
 
Kommunens beslut om godkännande och bidrag får överklagas 
hos allmän förvaltningsdomstol.  
 
 
Godkännande, bidrag och tillsyn 
Förskole- och grundskolenämnden beslutar om godkännande av 
och bidrag till enskilt driven pedagogisk omsorg samt från när 
bidraget ska utgå.  
 
Enskilt driven pedagogisk omsorg bedrivs fristående från 
kommunen. Det innebär att verksamheten har en annan 
huvudman än kommunen. Verksamheten tar i sitt hem emot barn 
som är fyllda ett men inte tretton år (Skollagen 2a kap 1, 6, 6a och b 
§§).  
 
Enskilt driven pedagogisk omsorg ansvarar för administration 
kring barns rekrytering och placering, information till föräldrar, 
uppgiftslämning till kommunen. Registrering av barn sker via 
kommunens datasystem för att säkerställa rättssäkerheten. 
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Hänsyn till denna administrativa tjänst är tagen i bidragets 
storlek.  
 
Godkännande lämnas tills vidare, men upphör att gälla om den 
enskilt drivna pedagogiska omsorgen inte kommit igång inom ett 
år efter att godkännande lämnats eller om verksamheten ligger 
nere under ett år. Om verksamheten helt eller till väsentliga delar 
ändras eller flyttas ska nytt godkännande sökas.  
Godkännande för att bedriva enskilt driven pedagogisk omsorg 
får inte överlåtas till annan fysisk eller juridisk person. 
Kommunen ansvarar för tillsynen av verksamheten och kan 
återkalla godkännandet och därmed rätten till bidrag om 
verksamheten på något sätt avviker från det godkända 
förhållandet.  
 
Barngruppen 

1. Egna barn får räknas in i barngruppen med högst 3,0 
platser. Egna barn får utgöra maximalt halva 
barngruppen av den totala i den enskilt drivna 
pedagogiska omsorgen. Bidrag betalas ut för maximalt 6,0 
platser och detta är i undantagsfall fler än 6 barn.  

2. Observera att 1,0 plats inte betyder 1 barn. Barn under 
3 år på heltid räknas som 1,5 plats. Se bilaga för hela 
beräkningen.  

3. För egna barn räknas tid utifrån externa barns ramtid. 
Egna barns behov av barnomsorg kan maximalt vara 40 
timmar per barn och vecka. Dessa timmar ska ligga 
inom placerade barns ramtid. Hänsyn ska också tas till de 
arbetstider den andre föräldern* i verksamheten har.  

*= här avses make/maka, sambo som ingår i hushållet. 
4. Om verksamheten förändras så att den till väsentlig del 

avviker från det godkända förhållandet avseende 
placerade barn och deras vistelsetider är den enskilda 
verksamheten skyldig att omgående underrätta 
utbildningskansliet om förhållandet.  

 
Egna och placerade barn har rätt till allmän förskola från hösten 
det år de fyller 3 år (from den 1 juli 2010). Allmän förskola 
erbjuds i kommunal eller enskild förskola. (Skollagen 2a kap 8a §). 
Transport till och från allmän förskola ansvarar inte kommunen 
för. Tiden i allmän förskola ska avräknas barnens placering i 
enskilt driven pedagogisk omsorg. 
 
Placeringar enl. Skollagen 2a kap. 8 a och 9 §§ omfattas inte. 
 
Avveckling 
Vid avveckling eller uppenbar risk för avveckling av enskilt 
driven pedagogisk omsorg ska detta skriftligen och omgående 
meddelas utbildningskansliet. 
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Barn som slutar i enskilt driven pedagogisk omsorg ska anmälas 
till kommunens kö om ny placering önskas i kommunal eller 
enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 
 
Rättslig reglering och krav på enskilt driven pedagogisk 
omsorg 
Verksamheten ska uppfylla de krav på god kvalitet och säkerhet, 
som finns i skollagens 2a kap. § 3 och bedrivas utifrån 
Skolverkets Allmänna råd för familjedaghem.  
 
Enskild verksamhet omfattas även av nedanstående lagrum: 
 Lagen om registerkontroll av personal inom 

förskoleverksamhet, skola och barnomsorg. 
 Lagen om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever.  
 Anmälningsplikten regleras i socialtjänstlagen 14 kap 1 §.  
 Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt 

bedriven förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg 
omfattas av tystnadsplikt (skollagen 2a 18 §). 

 
Arbetsmiljölag samt andra lagar och förordningar som gäller för 
verksamheten ska följas. 
 
Placering av barn 
Placerade barn i enskilt driven pedagogisk omsorg ska vara 
inskrivna genom särskild skriftlig överenskommelse med de 
placerade barnens vårdnadshavare. Den enskilt drivna 
pedagogiska omsorgen ansvarar för att uppgifter om placerade 
barn, samt egna barns omsorgsbehov redovisas till kommunen 
(utbildningsenheten). 
 
Avgifter 
Enskilt driven pedagogisk omsorg ska följa den nationella 
maxtaxan för barnomsorg på det viset att maxtaxans avgiftstak 
per barn och familj inte överskrids.  
 
Försäkringar 
Olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar i verksamheterna 
inom Förskole- och grundskolenämnden tecknas av kommunen 
genom kollektiv olycksfallsförsäkring. Tillbud och olycksfall ska 
omgående anmälas till utbildningsenheten. Huvudmannen för 
enskilt driven pedagogisk omsorg ska teckna och vidmakthålla 
ansvarsförsäkring.  
 
Bidrag 
Storleken på bidraget fastställs för ett kalenderår i taget och 
beslutas ensidigt av Förskole- och grundskolenämnden.  
Bidrag utbetalas för barn som är berättigade till 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt skollagen 2a kap 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2000:873
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2000:873


 

     
 
 
 
 
 

4 

4 

§§ 1, 6, 6 a och b. Placeringar enligt skollagen 8 a och 9 § § 
omfattas inte.   
 
I bidraget ingår samtliga kostnader för att bedriva enskilt driven 
pedagogisk omsorg. Utbetalning av bidrag sker fr.o.m. första 
dagen för barns placering. 
 
Utbetalning av bidrag görs för innevarande månad och utifrån de 
redovisningar som ska lämnas till utbildningsenheten senast den 
20:e varje månad.  
 
 
Plats 
Ersättningen utbetalas utifrån fastställt platsbegrepp av Ronneby 
kommun. Se tabell i bilaga för aktuella belopp 
    
För att bidrag ska utbetalas löpande måste uppgifter om 
årsbokslut från föregående år samt verksamhetsberättelse lämnas 
till utbildningskansliet senast den första november varje år. 
 
Om godkännandet återkallas avbryts utbetalning av bidrag från 
samma datum som godkännandet upphör. 
 
 
Ronneby dag som ovan  
 
 
Inger Hjort 
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Utbildningsenheten 

 
Ansökan om godkännande av 
samt bidrag till enskilt driven 
pedagogisk omsorg. 
 

 
 
Datum:      

 
Sökande huvudman 

  

Namn 
      

 

Personnummer 
      
      Adress 

      
Telefon bostad 
      

Postnr 
      

Ort 

      

Mobiltelefon 
      

e-postadress 
      
 
Önskat startdatum 

  

Ange vilket:        

  
Planerat antal platser: Max        platser, varav       avser egna barn. Se tabell för platsberäkning    
 
 
  

  t Bilagor som ska bifogas ansökan: 
 

1. Arbetsplan 
2. Utdrag från belastningsregistret för samtliga familjemedlemmar från 15 år 
3. Checklista, som beskriver familjedaghemmets miljö inne och utomhus ur 

barnsäkerhetssynpunkt (se sid 6) 
4. Innehar F-skattesedel    Ja  Nej  
5. Innehar Fa-skattesedel  Ja  Nej  
6. Ansvarsförsäkring 
7. Ekonomisk kalkyl 
8. Förteckning över de barn som initialt ska ingå i den pedagogiska omsorgen 
9. Förteckning över egna barn som omfattas av skollagen 2 a kap. 1, 6, 6 a och b §§ 
10. Intyg från Kronofogdemyndigheten om att skuld saknas 
11. Bevis om registrering av livsmedelsanläggning (Miljö- och hälsoskyddsnämnden)  
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Utbildningsenheten 

 
Checklista för enskilt driven 
pedagogisk omsorg 
(bilaga) 
 

 
 
Datum:      

 Kommunen har ansvar för tillsynen av verksamheten  
  t  

Sökande intygar att 
 

  Sökande genomgått utbildning i livsmedelshygien 
 

 Särskilt lekutrymme finns för barnen 

 Brandskyddet är uppfyllt 

 Elektriskt material är CE-märkt, felfritt och petskyddat. 

 El-maskiner, hushållsapparater förvaras oåtkomligt för barnen. 

 Mediciner förvaras i låsbart skåp. 

 Starka rengöringsmedel, maskindiskmedel, växtskyddsmedel, koncentrerad ättiksyra etc. 
förvaras på för barn oåtkomlig plats och i säkra förpackningar. 

 Tobaksvaror och alkohol förvaras oåtkomligt för barn. Rökning får inte förekomma inomhus. 

 Spisen har hällskydd och tippskydd. 

 Fönster och balkongdörrar är försedda med säkerhetsspärrar. 

 Barnsängar och barnstolar är godkända. 

 Barnvagnar har effektiva bromsar. 

 Giftiga/  farliga/ allegiframkallande växter förekommer inte. 

 Vatten. Säkerhetsåtgärder är vidtagna vid närhet till strand, pool, damm eller dyl. 

 Trafik. Grindar har barnsäkra lås. 

 Husdjur finns   Ja   Vad?_________________________    Nej 

 
 
………………………………………………………………………………………. 
Underskrift av sökande 
 
........................................................................................................................................
Namnförtydligande  
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