Avgifter &
regler
förskola
förskoleklass
fritidshem

INNEHÅLL
Verksamhetsformer....................................................... 2
Förskola och familjedaghem 1 – 5 år.........................................................................................
Allmän förskola för 2 – 5-åringar..............................................................................................
Förskoleklass.................................................................................................................................
Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)......................................................................................

2
2
2
2

Registrering i aktuell kö................................................. 3
Placering ...................................................................... 3
Överenskommelse om omsorgstid.................................................................. 4

Planeringsdagar............................................................ 4
Avgifter och regler......................................................... 4
Avgiftsgrundande inkomst.........................................................................................................
Avgift.............................................................................................................................................
Inkomster/ersättningar som inte är avgiftsgrundande..........................................................
Anmäl alltid ändrad inkomst till................................................................................................

5
5
6
6

Taxa.................. ........................................................... 6
Förskola och familjedaghem 1 – 5 år........................................................................................
Skolbarnsomsorg 6 – 12 år (förskoleklass och fritidshem)...................................................
Avgifter för barn med behov av särskilt stöd..........................................................................
Kontroll av inkomstuppgifter.....................................................................................................
Avgiftsbefrielse.............................................................................................................................
Faktorer som påverkar avgiften.................................................................................................
Individuell prövning....................................................................................................................
Betalning via autogiro eller e-faktura........................................................................................
Inkasso...........................................................................................................................................

6
7
7
7
7
7
8
8
8

Uppsägning.................................................................. 8
Uppsägning av plats..................................................................................................................... 8
Upphörande av plats.................................................................................................................... 9

1

VERKSAMHETSFORMER
Förskola och pedagogisk omsorg
(familjedaghem) 1–5 år
Barn erbjuds plats i förskola utifrån
vårdnadshavares behov av omsorg på grund av
förvärvsarbete eller studier. För barn vars
vårdnadshavare är hemma med yngre syskon,
samt för barn vars vårdnadshavare är
arbetssökande erbjuds plats i förskola, 30 timmar
i veckan.
På förskolan Lyan, dygnet–runt–öppen verksamhet, görs placering
efter särskilt beslut. Placering gäller för barn där
vårdnadshavare/vårdnadshavarna har kontinuerligt schemalagda
obekväma arbetstider, såsom kvällar nätter och helger.
På förskolan Delfinen är öppettiderna:
måndag till fredag
06.00-21.00
lördag och söndag
08.00-17.00
Övriga kommunala och fristående
förskolor/fritidshem i kommunen har
öppet 06:30-18:30 om behov finns.

Allmän förskola för 2–5 åringar
Barn erbjuds plats i allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller
2 år. Verksamheten omfattar 525 timmar per år och följer skolans läsårsdata.

Förskoleklass
Plats erbjuds i förskoleklass från höstterminen det år barnet fyller 6 år.
Verksamheten omfattar 525 timmar per år och följer skolans läsårsdata.
Utöver tiden i förskoleklass ﬁnns möjlighet att välja skolbarnsomsorg för
barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.
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Fritidshem (skolbarnsomsorg)
Barn erbjuds fritidshem till och med 12 år för barn vars
vårdnadshavare arbetar eller studerar.
Fritidshemsverksamheten omfattar barn till och med skolår 6.
Fritidsverksamhet i Rävsta anordnas under sommaren. Information om
verksamheten distribueras via skolorna i kommunen.
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REGISTRERING I AKTUELL KÖ
Du ansöker om plats på vår webbplats www.sigtuna.se/sokforskolafritids via
E-tjänsten. Ställ gärna ditt barn i kö så fort som möjligt eftersom det datum som
anmälan registrerats hos kommunen räknas som ködatum. Syskon till barn som redan
har en plats i förskolan har förtur till samma förskola. Skolelever erbjuds fritidshem på
den egna skolan, under förutsättning att föräldrar arbetar eller studerar.
Avregistrering ur kö sker på vårdnadshavares begäran, eller efter två obesvarade
erbjudanden.

PLACERING
•
•

•

•

•

•

Barn erbjuds plats i förskoleverksamhet tidigast från ett års ålder.
Barn erbjuds plats då behov uppstår, under förutsättning att barnet
funnits registrerat i aktuell kö i minst fyra månader.
Vid placering tas hänsyn till särskilda skäl, till exempel en placering på
Kvinnojouren, syskonförtur, barnets/barnens plats i kön och
vårdnadshavares önskemål.
Om vårdnadshavares förstahandsval inte kan tillgodoses vid placering,
har barnet rätt att stå kvar i kö för överﬂyttning till ett av de alternativ
som angetts i ansökan.
Vid placering i förskoleklass tillämpas upptagningsområde för aktuell
skola. Upptagningsområdet kan förändras från år till år, beroende på
antalet barn i åldersgruppen.
För att vara berättigad en plats i förskolan/pedagogisk omsorg krävs
ett omsorgsbehov på minst 15 timmar i veckan.
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Överenskommelse om omsorgstid
•

•

Förskola
Om vårdnadshavare blir arbetssökande eller ska vara föräldraledig, får
plats i förskola nyttjas 30 timmar per vecka.
Fritids
Barn som har skolbarnsomsorg har rätt att nyttja platsen två månader
efter yngre syskons födelse, eller två månader efter att vårdnadshavare
blivit arbetssökande.

PLANERINGSDAGAR
Verksamheten har rätt att ha maximalt fyra
planeringsdagar per år. Vårdnadshavare
skall informeras minst två månader innan.
Alternativ omsorg ska erbjudas de barn vars
vårdnadshavare har behov av det.

AVGIFTER OCH REGLER
•
•
•

Taxan är gemensam för alla.
Avgiften beräknas på hushållets bruttoinkomst där barnet är folkbokförd.
Folkbokföringens uppgifter tillämpas vid anmälan om ändrade
familjeförhållanden.
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Avgiftsgrundande inkomst
•
•
•
•

•

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets bruttoinkomst
(inkomsten före skatteavdrag) i form av inkomster och ersättningar.
Vårdnadshavares skyldighet är att meddela förändrad inkomst.
Avdrag från inkomst beviljas för underhållsstöd som betalas enligt dom eller
avtal.
Egna företagare ska veriﬁera sin inkomst med taxeringsbeslut
för föregående år, eller med underlag för preliminär inkomst för
innevarande år.
Inkomständring gör du på www.sigtuna.se/sokforskolafritids

Avgift
Avgiften debiteras för innevarande månad och betalas under 12 månader
per år.
•
•
•
•
•

•
•

Syskonrabatt ges då en familj har mer än ett barn med plats i
kommunal eller fristående verksamhet.
Det yngsta placerade barnet räknas som barn 1, nästa som barn 2
och så vidare. Från och med barn 4 debiteras ingen avgift.
Vid fastställande av avgift för egna företagare sker en preliminär
debitering, och en eventuell justering av avgiften görs vid årets slut.
Avgift debiteras från placeringsdatum.
Från och med september det år ditt barn fyller 2 år har du rätt till
allmän förskola. Det gäller för alla barn oavsett vårdnadshavarnas
sysselsättning. Det är frivilligt för barnen att delta i verksamheten.
Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 525 timmar per år
som fördelas under skolans terminer men inte under loven. För dig
som är i behov av barnomsorg utöver 15 timmar per vecka, reduceras
avgiften i september – maj. Om ditt barn får syskon och du är
föräldraledig, eller om du är arbetssökande, har ditt barn rätt till
barnomsorg 30 timmar per vecka och avgiften beräknas på familjens
inkomst.
Fakturan utgår till det hushåll där barnet är folkbokfört.
Rättelse av inkomständring sker på nästkommande faktura.
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Inkomster/ersättningar som inte är avgiftsgrundande
I den avgiftsgrundande inkomsten skall inte medräknas:
• Allmänt barnbidrag, ﬂerbarnstillägg
• Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag
• Studiestöd som inte är skattepliktigt
• Statligt bostadstillägg
• Handikappersättning från
försäkringskassan
• Försörjningsstöd
Anmäl alltid ändrad inkomst till:
www.sigtuna.se/sokforskolafritids
• Underhållsstöd

TAXA
Barn 1 är alltid det yngsta placerade barnet, barn 2 det näst yngsta och så
vidare. På inkomster upp till 43 760 kronor debiteras en fastställd procentsats av hushållets bruttoinkomst per månad. Vid inkomster från 43 760
kronor debiteras fastställda belopp. Från barn 4 debiteras ingen avgift.

Förskola och familjedaghem 1 – 5 år.
Bruttoinkomst per månad

Upp till 43 760 kr per månad
Barn 1 3,0 %
Barn 2 2,0 %
Barn 3 1,0 %

Från 43 760 kr per månad
Barn 1
1 313 kr
Barn 2
875 kr
Barn 3
438 kr

Från höstterminen, det år barnet fyller 2 år, reduceras den fastställda
avgiften med motsvarande 15 timmar av förskolans 60 tillgängliga
timmar per vecka. Reduktionen gäller barn som omfattas av den
allmänna förskolan och blir 15/60 = 25% under perioden
1 september – 31 maj.
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Skolbarnomsorg 6-12 år (förskoleklass och fritidshem)
Bruttoinkomst per månad

Upp till 43 760 kr per månad
Barn 1 2,0 %
Barn 2 1,0 %
Barn 3 1,0 %

Från 43 760 kr per månad
Barn 1 875 kr
Barn 2 438 kr
Barn 3 438 kr

kontroll av inkomstuppgifter
•

•
•

Om det vid kontroll visar sig att hushållets uppgivna inkomst är lägre
än den verkliga, sker ny avgiftsberäkning. Den nya avgiften debiteras
retroaktivt från förändringstillfället.
Återbetalning av för högt debiterad avgift medges om vårdnadshavare
kan styrka att inkomsterna varit lägre än de som uppgivits.
Barn- och ungdomsförvaltningen har rätt att begära arbetsgivarintyg
med löneuppgift.
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Betalning via autogiro eller e-faktura
Möjlighet ﬁnns att betala avgiften via autogiro. Blankett ﬁnns att få på
barn- och ungdomsförvaltningen. Betalning av avgiften kan också göras
med e-faktura. Ansökan om betalning via e-faktura görs hos den egna
banken.

Inkasso
Påminnelse om obetald räkning skickas inte ut. Vid obetald räkning skickas
ett inkassokrav ut 10 dagar efter förfallodag.

UPPSÄGNING
Uppsägning av plats
•

•
•
•
•

När behovet av placering i förskole- eller fritidshemsverksamhet inte
längre kvarstår ska platsen sägas upp på
www.sigtuna.se/sokforskolafritids via E-tjänsten. Vid gemensam
vårdnad krävs godkännande av båda vårdnadshavarna.
Uppsägningstiden är två månader
Avgift debiteras under uppsägningstiden.
Barn som är placerade i en fristående verksamhet och ska flytta till
en kommunal förskola, tillämpas 2 månaders uppsägningstid.
Barns placering på fritidshem avslutas två månader efter syskons
födelse eller vårdnadshavares arbetslöshet.

Upphörande av plats
•

Barns plats kan upphöra att gälla om barnet inte varit närvarande
under 2 sammanhängande månader utan kontakt med förskolan, eller
att debiterade avgifter inte har betalats.
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Sigtuna kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
195 85 Märsta.
Telefon 08-591 260 00.
Vid behov kan besök bokas med handläggare
Alla uppgifter som du lämnar i samband med ansökan och placeringen
av ditt barn i förskola eller skolbarnsomsorg kommer att registreras
i Sigtuna kommuns administrativa system för barnomsorg och skola.
Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).
Regler och tillämpningsanvisningar.
Reviderad den 1 maj 2016
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