Vanliga frågor och svar om barnomsorg
Hur långt innan man behöver plats kan man anmäla barnet?
Du kan anmäla barnet sex månader innan du behöver platsen.
Hur anmäler jag?
Anmälan görs via stadens e-tjänst på hemsidan. Det behövs ingen
e-legitimation.
Var hittar jag barnomsorgens e-tjänst?
Gå till hemsidan/e-tjänst och blanketter/utbildning och barnomsorg.
https://www.molndal.se/startsida/e-tjanster-och-blanketter/utbildning-barnomsorg.html
Vilka turordningsregler gäller i Mölndal?
Barn med behov av särskilt stöd I form av förskola turordnas först.
Därefter turordnas barn efter anmälningsdatum. Vid samma
anmälningsdatum för förskolebarn turordnas barn efter ålder, äldre före
yngre.
När får vi besked om plats?
Så fort vi kan erbjuda en plats så skickar vi ett erbjudande, i första hand vid
något av de valda alternativen. Om inget av önskade alternativ kan
erbjudas till den tidpunkt du anmält behov, ska vårdnadshavare erbjudas
annat alternativ inom kommunen.
Får jag den plats jag önskat?
Så långt det är möjligt erbjuds plats enligt önskemål. Du kan anmäla tre
olika alternativ i kommunen.
När kan man anmäla sig om man ska flytta till Mölndal?
Du kan anmäla dig när du har en bostad i kommunen eller har en tilltänkt
adress. Då räknas din anmälningstid på samma sätt som de som bor i
kommunen.
Kan man anmäla sig i kö och få plats om man bor i annan kommun?
Om du är folkbokförd i en annan kommun kan du ansöka om plats i Mölndal
även om familjen inte ska flytta hit. Huvudregeln är att barnet då turordnas
efter barn folkbokförda i Mölndal. Det innebär att plats kan erbjudas när alla
barn som bor i kommunen är placerade och vi ser att det finns platser kvar.
Om du har särskilda skäl kan barnet erbjudas plats i Mölndal på samma
villkor som barn som bor i kommunen. Särskild ansökan krävs.

Vad gäller om barnet har plats och familjen flyttar till ett annat område
inom Mölndals Stad?
Om familjen önskar en förändring av placeringen ska detta anmälas via
e-tjänsten på hemsidan. Omplacering erbjuds i samband med flytten om
det är möjligt.
Från vilket datum gäller ändrat schema?
Du ska anmäla ändring av schema minst två veckor innan via e-tjänsten på
hemsidan. Om ändringen bara är tillfällig gör du upp detta direkt med
personalen.
Från vilket datum gäller ny/ändrad inkomst?
Barnomsorgsavgiften ändras från den 1:e i månaden efter att inkomständringen anmälts. Det görs via e-tjänst på hemsidan.
Vad är allmän förskola?
Från och med augusti det år barnet fyller tre år gäller rätt till förskola 15
timmar per vecka under skolans terminer. Platsen är avgiftsfri denna tid.
De flesta barn är i förskolan fler timmar. Avgiften är då reducerad.
Vad gäller när jag blir arbetssökande?
Om du är/blir arbetssökande erbjuds förskolebarnet plats 15 timmar per
vecka. För skolbarn gäller rätt till plats 10 timmar per vecka. Den
begränsade tiden börjar gälla direkt när du blir arbetssökande. När du får
arbete/börjar studera har du rätt att utan dröjsmål utöka din tid.
Vad gäller vid föräldraledighet?
När familjen får nytt barn och förälder är föräldraledig erbjuds det äldre
förskolebarnet plats 15 timmar per vecka. Denna tid börjar gälla två veckor
efter syskonets födelse. Skolbarn kan ha platsen kvar två månader efter
syskonets födelse.
Skall jag göra ansökan för ett föräldraledigt barn som har plats?
När du ska återgå till arbete/studier anmäler du detta för det barn som har
en så kallad föräldraledig plats. Samma tid som för nyanmälan gäller dvs
sex månader innan du har behov.
Har syskon förtur till plats?
Ja, ett syskon till ett redan placerat barn kan få plats på samma
förskola/familjedaghem även om det finns barn som stått anmälda längre
tid. Men ett villkor måste vara uppfyllt för att kunna göra en sådan
förtursplacering. Barnet med längre anmälningstid ska kunna erbjudas
plats på en annan förskola/familjedaghem.

Vad ingår i inkomst?
Lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet är beräkningsunderlag för barnomsorgsavgift.
Det innebär exempelvis att barnbidrag, underhållsstöd, studiebidrag och
studielån inte ingår. Däremot ingår föräldrapenning, sjuklön och exempelvis bilförmån. Avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomster.
Hur lång är uppsägningstiden?
Uppsägningstiden är en månad. Avgift tas ut under uppsägningstiden.
Uppsägning görs via e-tjänst på hemsidan.

