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Rätt till plats – lagtexter 

I skollagen finns de grundläggande bestämmelserna för förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem (Skollagen 8, 25 och 14 kap.). 

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska erbjudas i den omfattning 
det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om 
barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (Skollagen 
8 kap. 5 §). Barn 1-5 år erbjuds plats i förskola (Skollagen 8 kap.) eller peda-
gogisk omsorg, (Skollagen 25 kap.). Elever erbjuds plats i fritidshem från 
och med förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år 
(Skollagen 14 kap.). Det finns möjlighet att ansöka om förlängning. 

Plats ska erbjudas så nära barnets eget hem eller skola som möjligt, med 
hänsyn till vad som krävs för ett effektivt resursutnyttjande. Skälig hänsyn 
ska tas till föräldrarnas önskemål (Skollagen 8 kap. 15 § och 14 kap. 10 §). 

Förtur till plats i förskola och pedagogisk om-

sorg 

Barn i behov av särskilt stöd 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling ges förtur till förskoleplats. 
Platsen är avgiftsfri, 15 timmar per vecka. Tid utöver detta debiteras enligt 
Eksjö kommuns gällande avgiftstaxa. Omprövning av det särskilda stödet 
görs kontinuerligt. 

Ansökan om plats i Eksjö kommun 

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem kan när 
som helst skickas in via Eksjö kommuns e-tjänst. Ansökan ordnas efter an-
komstdatum, dock tidigast 6 månader före önskat startdatum. Plats ska er-
bjudas inom 4 månader eller enligt familjens önskemål. 

Förutsättning för att behålla platsen 

Placeringen upphör om platsen inte används på 2 månader, om inte sär-
skilda skäl föreligger. Detta gäller inte under sommarperioden. 

Omplacering, förskola och pedagogisk omsorg 

Ansökan görs via kommunens e-tjänst. Omplaceringar görs i regel en gång 
om året, i augusti och beslutas av berörd rektor. 

Har en ansökan om omplacering skickats in och vårdnadshavare önskar att 
barnet är kvar på enheten där barnet sedan tidigare är placerat, anmäls detta 
till barnomsorg@eksjo.se så snart som möjligt. 
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Ansökan för syskon 

Ansökan för syskon ordnas efter ankomstdatum. Under förutsättning att 
ledig plats finns placeras syskon på samma enhet, dock kan inga garantier 
ges. 

Ansökan om plats i annan kommun än hem-

kommunen 

Det finns möjlighet att söka plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fri-
tidshem i annan kommun än hemkommunen. Ansökan sker på en särskild 
blankett som finns på kommunens hemsida. Yttrande hämtas från barnets 
hemkommun innan ett beslut fattas. Kommuninvånare placeras före sö-
kande från annan kommun. 

Barn som har växelvis boende i olika kommuner erbjuds plats i en kom-
mun.  

Allmän förskola 3–5 år 

Allmän förskola är en pedagogisk verksamhet som erbjuds alla 3–5-åringar 
från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Platsen är avgiftsbe-
lagd och avgiften för barnet reduceras med 25 %. Den allmänna förskolan 
omfattar 15 timmar i veckan. 

Avgiftsfri allmän förskola 

Avgiftsfri allmän förskola är förlagd till tisdag, onsdag och torsdag klockan 
08.45-13.45. Undantag finns där förskolor eller pedagogisk omsorg erbju-
der allmän förskola på andra tider. Deltagandet är frivilligt och ansökan om 
avgiftsfri allmän förskola skickas in via Eksjö kommuns e-tjänst. 

Den avgiftsfria allmänna förskolan gäller under grundskolans läsårstider. 
Det innebär att barnet är ledigt under skolans höstlov, jullov, sportlov och 
påsklov. Placeringen inom den avgiftsfria allmänna förskolan ska vara om 
minst två månader. 

Föräldralediga kan välja att barnet ska gå även under grundskolans lov. 
Platsen blir avgiftsbelagd och debiteras under minst två månader enligt gäl-
lande avgiftstaxa. Under veckorna 28–31 är barnet ledigt från förskolan. 

Byte från avgiftsbelagd plats till avgiftsfri allmän förskola 

Familj som enbart har behov av avgiftsfri allmän förskola ska meddela 

detta via Eksjö kommuns e-tjänst, senast en månad före det ska börja gälla. 

Byte från avgiftsfri allmän förskola till avgiftsbelagd plats 

Familj som har behov av andra tider än den avgiftsfria allmänna förskolan 
ska meddela detta till barnomsorg@eksjo.se, senast en månad före det ska 
börja gälla. 

mailto:barnomsorg@eksjo.se
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Dygnet-runt-öppen verksamhet 

I förskolorna på Galaxen i Eksjö tätort finns dygnet runt öppen verksamhet 
(Månen) för vårdnadshavare som har behov av omsorg kvällar/nätter/hel-
ger. Ansökan om plats lämnas via Eksjö kommuns e-tjänst. Detta gäller 
även vårdnadshavare som har sitt barn placerat på dagtid på förskolorna i 
Galaxen. Uppstår behov av plats på kvällar, helger och nätter ska familj an-
söka om plats. För att erbjudas plats ska intyg från arbetsgivare lämnas om 
att behov av Månen finns. 

Definition av kvällar/nätter/helger 

Måndag-torsdag klockan 18.00-06.00 
Fredag klockan 18.00-måndag klockan 06.00 
Månen har stängt jämna veckor från fredag klockan 18.00 till måndag 
klockan 06.00. 

För vem kan man ansöka om plats på Månen? 

Barn, 1–5 år, som har behov av plats på kvällar/nätter/helger. Behovet ska 
omfatta minst 20 timmar per månad. Undantag kan göras utifrån individu-
ella behov. För förskolebarn i Eksjö tätort gäller placering på förskolorna i 
Galaxen både dagtid och kvällar/nätter/helger. 

Barn, 6–13 år, som har behov av plats på kvällar/nätter/helger. Behovet 
ska omfatta minst 20 timmar per månad. Undantag kan göras utifrån indivi-
duella behov. 

För skolelever gäller följande: På vardagarna är eleverna på skolans fritids-
hem under ordinarie fritidstid och skjutsas därefter till Månen. 

Barn som fyllt 13 år, som av särskilda skäl har behov av plats kvällar/nät-
ter/helger. 

Barn, 1–13 år, folkbokförda i annan kommun, tas emot på Månen förutsatt 
att plats finns och att barnets hemkommun betalar för platsen. 

Förutsättning för att behålla platsen 

Placeringen upphör om platsen inte används på 2 månader. Ny ansökan 
om plats på nattis skickas in om behov uppstår igen. 

Introduktion i förskola och pedagogisk omsorg 

När schematider och inkomstuppgift är inskickade kan introduktionen 
börja i förskoleverksamheten enligt överenskommet datum. Under denna 
period är någon vuxen i familjen med barnet i den nya miljön. Introdukt-
ionen pågår i ca två veckor och räknas som placeringstid. Avgift tas ut un-
der introduktionen. Ändras introduktionsdatumet ska detta meddelas till 
barnomsorg@eksjo.se. 

mailto:barnomsorg@eksjo.se
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Öppettider 

Öppettiderna inom förskola och fritidshem är i regel klockan 06.00-18.00. 
Pedagogisk omsorg har öppet klockan 06.00-17.00. 

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem håller öppet både under skol-
dagar och lovdagar. Samordning för öppethållande kan ske mellan olika av-
delningar och fritidshem. 

Stängning vid planering/ utvärdering/ kompetensutveckling 

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har rätt att stänga fem dagar 
per läsår för personalens planering, utvärdering och kompetensutveckling. 
Den som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon an-
nan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Meddelande om stängning ska 
skickas ut senast 2 månader i förväg. Avgiften påverkas inte. 

Sommaröppet veckorna 28–31 

Under veckorna 28–31 samordnas verksamheterna inom förskola, pedago-
gisk omsorg och fritidshem. I Eksjö kommun är det två enheter som är 
öppna under sommaren; en i Eksjö tätort och en i östra kommundelen. De 
som har behov av plats under dessa veckor ska meddela detta vecka 17, slu-
tet av april. Under dessa veckor är Månen stängt. För att erbjudas plats un-
der sommaren ska intyg om arbete/studier lämnas. 

Barn har rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet per år under förutsätt-
ning att det är förenligt med familjens situation i övrigt. 

Schematider 

Registrering av schematider görs i första hand i appen ”Edlevo” som laddas 
ner i telefonens app-butik. Läs mer på Eksjö kommuns hemsida. 

Aktuellt schema ska lämnas i så god tid som möjligt, senast en vecka före 
det ska börja gälla. Om förändringar önskas mindre än en vecka i förväg 
kan inte schemaändringen garanteras, dialog ska föras med personal. 

Schemat ligger till grund för bemanning och personalens arbetstider. Barn- 
och utbildningssektorn har rätt att kräva in styrkta arbets- och studietider. 

Vid sjukdom eller graviditet 

Är någon i familjen sjukskriven eller har graviditetspenning har familjen rätt 
till plats. Ordinarie schematid gäller inte utan dialog förs med personal/rek-
tor i varje enskilt fall. 

Syskon till barn som inte är på förskolan/pedagogisk omsorg på grund av 
sjukdom, erbjuds att komma till verksamheten under tiden för allmän för-
skola om de är symtomfria. Vid behov av utökad tid förs en dialog med 
personal/rektor. Verksamheterna följer folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer. 
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Natt/skiftarbete 

Om någon i familjen arbetar natt har man rätt till omsorg inom förskola, pe-
dagogisk omsorg eller fritidshem. Schematiderna beror på hur familjesituat-
ionen ser ut i övrigt. 

Små barn som behöver vila får lämnas till lunch även om någon i familjen 
börjar arbeta eller studerar senare på dagen. En dialog förs med perso-
nal/rektor om det finns fler syskon i verksamheten som önskas lämnas sam-
tidigt. Det är barnets behov som styr. 

Vid skiftarbete som ger inarbetad tid, vilket innebär att man har en schema-
lagd ledig vecka från arbetet, erbjuds tiderna för allmän förskola under den 
veckan. 

Föräldralediga med barn 1–3 år 

Barn vars förälder är föräldraledig för annat barn, erbjuds tiderna för allmän 
förskola, totalt 15 timmar i veckan. Det förutsätts att barnet är ledigt under 
veckorna 28–31.  

Platsen är avgiftsbelagd och debiteras enligt gällande avgiftstaxa. 

Arbetssökande med barn 1–5 år 

Barn vars förälder är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds plats under 
tiden för allmän förskola, totalt 15 timmar i veckan. Rektor har möjlighet 
att göra individuella undantag vid behov. Det förutsätts att barnet är ledigt 
under vecka 28–31. 

När förälder får ett vikariat eller annan arbetsmarknadsaktivitet får tiden ut-
ökas för barnet på förskolan/pedagogisk omsorg. Tiden för allmän för-
skola är inräknad. Om behovet inte uppgår till 15 timmar/vecka kan tiden 
utökas. 

Platsen är avgiftsbelagd och debiteras enligt gällande avgiftstaxa. 

Arbetssökande och föräldralediga med barn på fritidshem 

När en förälder är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds barnet inte plats 
på fritidshem. Förälder ska säga upp platsen. Ansökan om plats skickas in 
när behov av fritids åter uppstår. Plats erbjuds med kort varsel. 

Vid semester 

När en förälder har semester erbjuds barnet inte plats i förskola, pedago-
gisk omsorg eller fritidshem. I undantagsfall kan förälder ansöka om plats 
vid enstaka semesterdagar, högst 5 dagar under ett verksamhetsår. Ansökan 
ska ske i god tid och beviljas av berörd rektor. Ansökan beviljas inte under 
juni, juli och augusti. Schematid sker i dialog med personal/rektor. 



8 

 

Övergång från förskola till fritidshem 

För de barn som har plats på förskola/pedagogisk omsorg mer än 15 tim-
mar per vecka övergår placeringen till fritidshem från och med augusti det 
år barnet börjar förskoleklass. Finns inte behov av fritidshemsplats från och 
med höstterminen ska uppsägning av den nuvarande platsen skickas in. 

För de barn som har plats på förskola/pedagogisk omsorg upp till 15 tim-
mar per vecka avslutas placeringen inom förskoleverksamheten. Finns det 
behov av fritidshemsplats ska ansökan skickas in.  

Avgifter 

Inkomstuppgift 

För att avgiften för platsen ska bli rätt är det viktigt att Eksjö kommun alltid 
har aktuella uppgifter om familjens bruttoinkomst, som lämnas på Eksjö 
kommuns e-tjänst ” Inkomstuppgift (förskola/fritids) - lämna in” 

Avgiftstaxan inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem utgår från 
familjens samlade bruttoinkomst oavsett antalet timmar som barnet är in-
skrivet. Med familj avses de som är folkbokförda på samma adress, med så-
väl gemensamma som inte gemensamma barn. Avgift debiteras 12 månader 
per år. 

Inkomstjämförelse 

En gång om året görs en jämförelse mellan familjens inkomstuppgift, som 
meddelats Eksjö kommun, och Skatteverkets uppgift om deklarerad in-
komst. Om uppgifterna inte överensstämmer görs en avgiftsjustering i ef-
terhand. 

Uppsägning 

Plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska sägas upp sen-
ast två månader innan barnet beräknas sluta. Uppsägning sker via kommu-
nens e- tjänst. Avgift tas ut under uppsägningstiden, även om platsen inte 
används. Den dag uppsägningen kommer in till Eksjö kommun räknas som 
uppsägningsdag. 

4-månaders regel 

Om plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem sägs upp och 

ny plats önskas inom 4 månader tas uppsägningen bort. Avgift utgår för 

platsen retroaktivt, även för de månader som barnet inte varit närvarande. 

Detta gäller även vid övergång från förskoleverksamhet till fritidshem. Un-

dantag görs för arbetssökande med barn på fritidshem. 

Kvarvarande skuld 

Familj som har oreglerad skuld för tidigare placering erbjuds plats på nytt 
när en avbetalningsplan upprättats. 
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