Starta eget
inom bar nomsorge n

En faktabroschyr för dig som vill
starta fristående pedagogisk
verksamhet i Örebro kommun

Ordförklaringar
Barnomsorgspeng
Ett kommunalt bidrag som följer med
varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg
föräldrarna väljer; kommunal eller enskild.
Barnomsorgspengen gäller för godkänd
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och
pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
som inte drivs i form av förskola, fritidshem,
öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet,
till exempel familjedaghem.

Resursfördelningsmodell
Ett regelverk för hur våra skattepengar
fördelas till de olika förskoleverksamheterna
i kommunen.

Barnomsorgstaxa och maxtaxa
Anger den avgift som föräldrar betalar för
att ha sitt barn i barnomsorgen. Det fungerar som ett abbonemang; föräldern betalar
för platsen, inte antalet timmar som barnet
är där. Avgiften grundar sig på föräldrarnas
inkomst. Det finns ett tak, maxtaxan, som
anger hur hög avgiften får vara.
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Barn är olika – därför behövs det
olika former av barnomsorg också
Tack vare barnomsorgspengen är det nu enklare att starta eget inom
barnomsorgen. Numera kan du även få betalt för dina egna barn om
du startar familjedaghem eller annan pedagogisk omsorg.

Vem kan starta pedagogisk omsorg?
För att kunna starta en egen verksamhet måste kommunen godkänna dig.
För att starta en pedagogisk omsorg, till exempel ett familjedaghem eller
flerfamiljesystem ska du ha utbildning eller erfarenhet så att du kan
erbjuda en god omsorg och pedagogisk verksamhet för de barn du tar
emot.
Verksamhetens kvalitet och säkerhet ska hålla samma nivå som
motsvarande kommunal barnomsorg. Du ska också känna till de styrande
dokumenten för barnomsorgen; förskolans läroplan och de allmänna
råden för den verksamhetsform det gäller.

Bidragets storlek
För varje barn får du ett bidrag som är beroende av barnets ålder.
Det är samma villkor för fristående barnomsorg som för
kommunal.
På orebro.se hittar du aktuella riktlinjer och ersättningsnivåer.
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Ansökan
Vill du starta någon form av egen barnomsorg använder du
ansökningsblanketten som finns på orebro.se/blanketter.

Tillsammans med ansökan ska du bifoga uppgifter om:

• verksamheten; beskrivning av verksamhetsidé, arbetssätt, inriktning
och värdegrund
• personal; antal, utbildning och erfarenhet
• ansvarig för verksamheten
• verksamhetens omfattning
• barngruppens sammansättning
• målgrupp; vilka man vänder sig till
• tider för öppethållande
• verksamhetens ekonomi och budget
• avgiftstaxa
Dessutom ska det finnas:

•

F-skattesedel från Skattemyndigheten. För juridiska personer, till
exempel föreningar, stiftelser och bolag, ska också bifogas
organisations- eller bolagsbevis med uppgift om
organisationsnummer, firmaadress, firmatecknare och revisor
• hyreskontrakt i förekommande fall
• byggnadslov och ritning på lokalen som ska användas
• intyg från Kronofogdemyndigheten om att huvudmannen är skuldfri
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Resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet
Örebro kommun använder en resursfördelningsmodell för
förskoleverksamhet vars mål är att ge en så rättvis fördelning av den
ekonomiska tilldelningen till varje förskola eller pedagogisk omsorg
som möjligt.
Resursfördelningen grundar sig på aktuellt barnunderlag och anger
bidragets storlek under det kommande året. Modellen tillämpas på all
förskoleverksamhet i Örebro kommun, fristående eller kommunal.
Aktuella ersättningsnivåer i sin helhet hittar du på orebro.se.

Resursfördelningsmodellens olika delar
Grundbelopp

• Grundtilldelning
• Lokaltilldelning
• Tilldelning för nystart

Grundtilldelning
Varje barn genererar en summa pengar beroende på ålder; 1–2 år eller
3–5 år.
För att få full tilldelning krävs att verksamheten har öppet tolv timmar
per dag, annars görs ett avdrag med en tolftedel av grundbeloppet per
timme.
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Grundtilldelning för budgetår 2014:
Kommunal förskola

Fristående förskola

1–2-åringar
3–5-åringar

1–2-åringar
3–5-åringar

109 289 kr/barn
83 616 kr/barn

93 936 kr/barn
73 190 kr/barn

Pedagogisk omsorg

1–2-åringar
3–5-åringar

97 527 kr/barn
76 781 kr/barn

Lokaltilldelning till fristående förskola
Fristående verksamheter får ersättning med kommunens
genomsnittliga lokalkostnad per barn. För budgetår 2014 får de
fristående verksamheterna 12 608 kr per barn i lokaltilldelning.

Tilldelning för nystart av fristående förskola
En nystartad förskola får ett startbidrag, bidragets storlek bestäms för
varje budgetår, årets tilldelning är ett engångsbidrag på 25 000 kr per
avdelning.

Landsbygdstilldelning
Landsbygdstilldelningen är ett tillägg till förskolor med en
avdelning i landsbygden, vilka tilldelas 225 000 kr per förskola
och år.
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Tilläggsbelopp
•
•
•

Administrationskostnad; de fristående verksamheterna
ersätts med ett belopp på 3 procent av grundbeloppet.
Momskompensation; de fristående verksamheterna ersätts med
6 procent av bidraget.
Extra medel vid speciella behov; kan sökas för barn med
mycket speciella behov som inte kan tillgodoses inom den
ordinarie verksamheten.

Föräldraavgifter
I modellen förutsätts att de fristående förskolorna och pedagogiska
omsorgerna tar in föräldraavgifter. Om avgifterna understiger snittet i
Örebro kommun utifrån maxtaxan, görs en prövning om kompensation.
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Mer information

Frågor
Har du frågor och funderingar kontakta Örebro kommuns servicecenter
019-21 10 00.

Kommunikationsavdelningen Örebro kommun 2014/ Bild: Fredrik Kellén

Läs mer på orebro.se. Där hittar du aktuella riktlinjer och
ersättningsnivåer.

