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Inledning  

Förskola är en frivillig skolform. Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. Kommunen ska sträva efter att i stället för 

förskola eller fritidshem erbjuda pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare 

önskar det. I Sigtuna kommun finns pedagogisk omsorg i enskild regi.  

I Sigtuna kommun finns fritidshem vid varje grundskola som har förskoleklass och 

årkurs 1-6 samt vid Sigtuna kommuns grundsärskola. Fritidshemmet kompletterar 

utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska 

stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid 

och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 

behov.   

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till 

föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. I Sigtuna kommun finns 

omsorg på obekväm tid i kommunal regi vid Lyan.  

Dessa riktlinjer gäller för kommunala och fristående förskolor, fritidshem och 

omsorg på obekväm tid. Den gäller även pedagogisk omsorg i de avsnitt där det 

uttryckligen anges.  

Syfte  

Syftet med riktlinjerna är att ha en transparent, förutsägbar och därmed rättssäker 

handläggning av ärenden som rör rätten till förskola/pedagogisk omsorg, fritidshem 

och omsorg på obekväm tid samt placering i dessa verksamheter. Riktlinjerna syftar 

även att tydliggöra vad gäller kring ansökan, vistelsetider, ledighet, avgifter samt 

uppsägning av platser. Dessa riktlinjer ska bidra till att säkerställa alla barns och 

elevers rätt till likvärdiga förutsättningar och likvärdig utbildning. 

Rätt till förskola/pedagogisk omsorg, fritidshem och 

omsorg på obekväm tid. 

Rätt till förskola och omfattning 

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn från ett års ålder: 

- vars vårdnadshavare förvärvsarbetar1 eller studerar (8 kap. 5 § skollagen) 

- som har ett eget behov av förskola på grund av familjens situation i övrigt (8 

kap. 5 § skollagen) 

- vars vårdnadshavare är föräldralediga med annat barn (8 kap. 6 § skollagen)  

                                                 
1 Ideellt arbete omfattas inte av begreppet förvärvsarbete. Praktik och deltagande i arbetsmarknadspolitiska 
program jämställs med förvärvsarbete.  
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- vars vårdnadshavare är arbetslösa (8 kap. 6 § skollagen)  

- som är i behov av särskilt stöd (8 kap. 7 § skollagen) 

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn 

till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier samt restid. Barn till arbetssökande och 

föräldralediga har rätt till förskola/pedagogisk omsorg 20 timmar per vecka. 

Utgångspunkten är att de 20 timmarna för arbetssökande och föräldralediga fördelas 

på 5 dagar, minst 3 timmar per dag inom tidsramen 8:00-14:00. Det är däremot 

respektive förskolas rektor som beslutar om fördelningen av de 20 timmarna. 

Barn som har förskoleplats/plats i pedagogisk omsorg har rätt att nyttja platsen med 

samma omsorgstid i två månader efter att vårdnadshavare blivit arbetssökande eller 

efter yngre barns födelse. Efter avslutade studier har barnet rätt till 20 timmar per 

vecka tills nytt intyg om sysselsättning inkommit till verksamhetshandläggarna på 

barn- och ungdomsförvaltningen.  

Barn till arbetssökande och föräldralediga kan vid särskilda skäl erbjudas 

förskola/pedagogisk omsorg i en större omfattning om det föreligger särskilda skäl, 

se mer under avsnittet Avsteg. 

Särskilt om allmän förskola 

Barn erbjuds plats i allmän förskola från september det år barnet fyller 3 år. 

Verksamheten är avgiftsfri från september till och med maj och omfattar 525 timmar 
per år, vilket innebär 15 timmar per vecka. Allmän förskola erbjuds inte under 
skolans lov- och studiedagar dagar eller under förskolans studiedagar. 
Vårdnadshavare kan välja att utnyttja den allmänna förskolan inom pedagogisk 
omsorg eller inom förskolan. Om vårdnadshavare väljer att ha sitt barn på 
förskola/pedagogisk omsorg 20 timmar per vecka eller mer är det inte avgiftsfritt. 

De 15 timmarna fördelas på 5 dagar, 3 timmar per dag inom tidsramen 8:00-14:00.  

Beslut om förändringar i fördelningen av de 15 timmarna fattas av respektive 

förskolas rektor.   

Rätt till fritidshem 

Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass och årskurs 1-6:  

- vars vårdnadshavare förvärvsarbetar2 eller studerar (14 kap. 5 § skollagen) 

- med eget behov av fritidshem på grund av familjens situation i övrigt (14 kap. 5 

§ skollagen) 

- som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem (14 kap. 6 § 

skollagen)  

Fritidshem erbjuds den del av dagen då eleverna inte går i förskoleklass, grundskola 

eller grundsärskola. Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till 

föräldrarnas förvärvsarbete eller studier samt restid.  

Elever har rätt att gå på fritidshem i två månader efter att vårdnadshavare blivit 

arbetssökande eller efter yngre barns födelse. Efter dessa två månader har eleven 

                                                 
2 Ideellt arbete omfattas inte av begreppet förvärvsarbete. Praktik och deltagande i arbetsmarknadspolitiska 
program jämställs med förvärvsarbete. 
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ingen rätt att gå på fritidshem. Efter avslutade studier upphör elevens rätt att gå på 

fritidshem, fram till att ett nytt intyg om sysselsättning inkommit till 

verksamhetshandläggarna på barn- och ungdomsförvaltningen.  

Elever till arbetssökande och föräldralediga kan vid särskilda skäl erbjudas 

fritidshemsplacering, se mer under avsnittet Avsteg. 

Fritidshem erbjuds elever till och med 31 juli det år barnet slutar årskurs 6. 
Fritidshemsplacering avslutas automatisk 31 juli det år eleven går ut årskurs 3. Om 
det finns ett fortsatt behov av plats i fritidshemmet ska kontakt tas med 
verksamhetshandläggare på barn- och ungdomsförvaltningen. Det krävs inte en 
förnyad ansökan.   

Rätt till omsorg på obekväm tid 

Sigtuna kommun erbjuder barnomsorg till vårdnadshavare som har obekväma 
arbetstider, kvällar och nätter mellan 18:30-06:30 och helger vid förskolan Lyan.  
Lyan har omsorg för barn 1-6 år och för elever som går på fritidshem i förskoleklass 
och årskurs 1-6 i grundskolan. Ansvarig för verksamheterna är rektor för Lyan.  

Omsorg på obekväm tid vid Lyan erbjuds barn från 1 års ålder till och med årskurs 6 

under förutsättning att:  

1. Vårdnadshavare/föräldrar som är folkbokförda på samma adress och båda 

arbetar under obekväm arbetstid samtidigt 

eller  

Ensamstående vårdnadshavare som arbetar under obekväm arbetstid 

eller  

Andra skäl såsom att en av vårdnadshavarna arbetar obekväm arbetstid och 

den andra vårdnadshavaren vistas på behandlingshem, kriminalvård, 

vårdanstalt eller deltar i värnpliktstjänstgöring, och   

 

2. Har ett stadigvarande behov av omsorg under minst sex månader på 

obekväm arbetstid. Behovet ska styrkas av arbetsgivarintyg och/eller schema. 

Behovet av barnomsorg omprövas varje halvår genom styrkta arbetsgivarintyg.  

Barn och elever erbjuds omsorg i den omfattning det behövs med hänsyn till 

föräldrarnas förvärvsarbete3 samt restid. Vid nattarbete har barn möjlighet att vara i 

verksamheten under den tid då vårdnadshavare/förälder behöver sova för att få en 

dygnssömn motsvarande 8 timmar. Behov av omsorg ska anmälan minst två veckor 

innan behov finns och ska kunna styrkas med schema.  

Barn som har omsorg på obekväm tid vid Lyan har även sin placering i förskola vid 

Lyan. Elever i förskoleklass och årskurs 1-6 och som har behov av omsorg på 

obekväm tid (efter 18.30) kan gå från fritidsverksamheten till Lyan klockan 18.00 och 

fram till 06.30. Barn i förskolan som är inskrivna vid Lyan och som börjar i skolan 

har kvar sin placering med obekväm arbetstid vid Lyan. 

                                                 
3 Ideellt arbete omfattas inte av begreppet förvärvsarbete. Praktik och deltagande i arbetsmarknadspolitiska 
program jämställs med förvärvsarbete. 
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Föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare/förälder har inte rätt till omsorg 

på obekväm arbetstid. Barn och elever som har plats på Lyan har inte rätt att 

använda omsorgen på obekväm arbetstid vid de fall att vårdnadshavare blivit 

arbetssökande eller efter yngre barns födelse.  

I två månader efter det att vårdnadshavare blivit arbetssökande eller efter yngre barns 

födelse har barnet rätt att vistas i förskoleverksamheten dagtid mellan 06:30-18:30. 

Tider i överenskommelse med förskolans rektor. Efter dessa två månader har barnet 

rätt till förskola 20 timmar per vecka.  

Vid arbetslöshet eller föräldraledighet erbjuds det äldre syskonet på förskolan Lyan 

placering vid annan förskola, men har förtur tillbaka efter föräldraledighetens slut. 

Syskonet ska då ha stått i kö till Lyan. 

Om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid upphör erbjuds barn 1-5 år plats 

vid annan förskola.  

Vistelsetider 

Vårdnadshavare ska ange antalet timmar barnet/eleven behöver vistats i 

förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem. Verksamhetshandläggare i barn- och 

ungdomsförvaltningen har rätt att begära intyg från 

arbetsgivare/utbildningsanordnare för att styrka vårdnadshavares arbete/studier. 

För barn och elever i kommunala förskolor/fritidshem ska vistelsetiderna läggas in i 

Schoolsoft och uppdateras vid förändringar. I förskolan ska barnets vistelsetider 

överensstämma med det antal vistelsetimmar som vårdnadshavarna fått beviljade 

från kommunen. Endast rektor på förskola/skola har rätt att begära arbets- eller 

studieschema för att styrka omsorgstider. 

Särskilt om omsorg på obekväm tid (Lyan) 

Behov av omsorg ska anmälas minst två veckor innan behov finns och ska kunna 

styrkas med schema. Lyans rektor och personal har rätt att begära arbetsschema för 

att styrka omsorgstider. Vid enstaka fall av akut påkommet behov ska verksamheten 

meddelas snarast och platsen kan då nyttjas endast om det är praktiskt möjligt för 

verksamheten.   

Enligt skollagen ska all verksamhet ha barnets bästa som utgångspunkt vilket även 
omfattar Lyans verksamhet. Omfattningen av barnets/elevens vistelse på Lyan utgår 
från barnets bästa och i den bedömningen tas även barnets/elevens i vistelsetider i 
förskola, skola, fritidshem och omsorg på obekväm tid i beaktande. Dialog kan ske 
mellan Lyans personal och vårdnadshavare angående omfattningen av 
barnets/vistelse på verksamheten.  

Vid behov av omsorg på obekväm tid (efter 18.30) kan elever gå från 
fritidsverksamheten till Lyan klockan 18.00 och fram till 06.30. 
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Öppettider och stängd verksamhet 

Både fristående och kommunala förskolor och fritidshem har öppet 06:30-
18:30 om behov av förskola/fritidshem finns under dessa tider. 
Verksamheterna har öppet alla helgfria dagar med undantag för 
midsommarafton, julafton och nyårsafton. Vid tidpunkter då barnantalet är 
väsentligt reducerat, till exempel under sommarmånaderna juni, juli och 
augusti samt vid jul- och klämdagar kan en sammanslagning av verksamheter 
ske. Detta kan innebära att omsorg erbjuds vid en annan enhet än de 
barnet/eleven vanligtvis går på.  

Om en kommunal eller fristående förskola eller fritidshem har stängt över 
lov, större helger eller klämdagar, har verksamheten fortfarande skyldighet 
att erbjuda omsorg om behov av sådan omsorg finns. Verksamheterna har 
då möjlighet att samverka och det kan innebär att barn/elever kan få vistas 
på annan enhet vid dessa tillfällen.   
 

Både fristående och kommunala förskolor och fritidshem har stängt under 
fyra studiedagar per läsår. Vidare har dessa verksamheter möjlighet att 
stänga en dag i månaden från och med tidigast klockan 16:00 för planering. 
Vårdnadshavare ska informeras minst två månader innan avvikande 
öppettider/studiedag.  

Vid avvikande öppettider/studiedag ska alternativ omsorg erbjudas de barn 
och elever vars vårdnadshavare har behov av det. Behovet ska meddelas till 
verksamheten senast två veckor innan. Vid avvikelser från 
öppettider/studiedagar har verksamheterna möjlighet att samverka. Detta 
innebär att barn kan få vistas på annan enhet vid dessa tillfällen.   

Vistelse vid ledighet, semester och lov 

Har vårdnadshavare semester eller schemalagd ledighet är huvudregeln att 
barnet eller eleven inte har behov av omsorg och barnet deltar under denna 
period inte i förskola/pedagogisk omsorg, fritidshem eller omsorg på 
obekväm tid. Om vårdnadshavare tar ut föräldraledighet för barnet eller 
eleven som går i verksamheten har barnet inte rätt till omsorg.   

Vidare alla barn och elever har rätt till sammanhängande ledighet och vila. I 
Sigtuna kommun bör barn och elever ha fyra veckor sammanhängande 
ledighet under sommarmånaderna, med undantag om vårdnadshavare 
arbetar eller studerar under sommaren.  

Barn och elevers ledighet vid semester, större helger och så kallade 
klämdagar ska anmälas i god tid till personalen. Förskola och fritidshem 
behöver däremot vara flexibla när det gäller omsorg vid extraordinära 
omständigheter som kan uppstå i nära anslutning till semester, större helger 
eller klämdagar. Endast rektor har rätt att begära arbets- eller studieschema 
som styrker behov av omsorg under sommarmånaderna och vid jullov. 
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Avsteg 

Barn och elever har rätt att gå sin ordinarie omfattning på förskola/pedagogisk 

omsorg och fritidshem i två månader efter att vårdnadshavare blivit arbetssökande 

eller efter yngre barns födelse. 

Vid arbetslöshet eller föräldraledighet är det möjligt att ansöka om utökad tid i 

förskolan/pedagogisk omsorg eller fritidshemsplacering, så kallat avsteg. Utökad tid i 

förskolan/pedagogisk omsorg och fritidshemsplacering kan ges vid det fall barn/elev 

er som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i 

form av utökad tid i förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshemsplacering. Det kan 

exempelvis handla om att barnet/eleven behöver särskilt stöd i sin språkutveckling 

eller för att barnet/eleven har behov av stöd i sitt sociala samspel med andra barn.  

Det är även möjligt att få utökad tid i förskolan/pedagogisk omsorg eller 

fritidshemsplacering om barnet har ett eget behov av utökad tid i 

förskolan/pedagogisk omsorg eller fritidshemsplacering på grund av familjens 

situation i övrigt. Det kan exempelvis vara om en vårdnadshavare är 

långtidssjukskriven eller om ett syskon är i omfattande behov av vård på sjukhus. 

Du ansöker om avsteg på Sigtuna kommuns webbplats via en e-tjänst. Sigtuna 

kommun beslutar om avsteg oavsett om barnet/eleven går vid en kommunal eller 

fristående förskola eller fritidshem samt om barnet går i pedagogisk omsorg. Sigtuna 

kommun kan komma att begära intyg, som exempelvis läkarintyg, som styrker behov 

av förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem.  

Avsteg beviljas som huvudregel inte över sommar- eller jullov. Om avsteg beviljas 

under dessa lov anges det särskilt i beslutet. 

Om behov av utökad tid i förskolan/pedagogisk omsorg eller fritidshemsplacering 

kvarstår efter den period beslutet avsåg, ska en ny ansökan göras via e-tjänsten. 

Sigtuna kommun kan vid en förnyad ansökan komma att begära nya intyg.  

Ansökan, erbjudande om placering och uppsägning 

Ansökan till förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på 
obekväm tid 

Du ansöker om plats på Sigtuna kommuns webbplats via en e-tjänst, oavsett om du 
vill att ditt barn ska gå i en kommunal eller fristående förskola i kommunen. 
Undantag är ansökan för plats vid Väringaskolans förskola där du söker om plats 
direkt till dem. Du ansöker även om plats vid pedagogisk omsorg via samma e-tjänst. 
Ställ gärna ditt barn i kö så fort som möjligt eftersom det datum som anmälan 
registrerats hos kommunen räknas som första ködatum. Syskon till barn som redan 
har en plats till önskad förskola/pedagogisk omsorg har förtur till samma förskola. I 
e-tjänsten ska aktuella kontaktuppgifter läggas in och uppdateras vid behov.  

Det går bra att ändra valda alternativ och önskat startdatum i ansökan innan 
erbjudande erhållits utan att första ködatum ändras. Störst chans att erhålla en plats 
på önskad förskola är om starten är i augusti. Det finns dock inga garantier för att 
barnet får plats på den eller de förskolor som vårdnadshavarna önskat. 
Avregistrering ur kö sker på vårdnadshavares begäran eller efter två obesvarade 
erbjudanden. 

http://www.sigtuna.se/sokforskolafritids
http://www.sigtuna.se/sokforskolafritids
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Placering i förskola 

Barn erbjuds plats i förskoleverksamhet tidigast från ett års ålder. Vid ansökan om 

förskoleplats för första gången i Sigtuna kommun gäller en platsgaranti inom fyra 

månader. Det innebär en garanti att få en plats i en förskola inom fyra månader från 

det ansökan om förskola gjorts. 

När en plats till sökt förskola blir ledig erbjuds den till det barn som står först i kön 

utifrån en prioritetsordning:  

- syskonförtur,  

- ansökningsdatum.   

Om det föreligger synnerliga skäl kan barn- och ungdomsförvaltningen besluta att ett 

visst barn ska ha förtur till en plats på en specifik förskola.  

Platserbjudande i förskola 

Kommunen erbjuder plats till vårdnadshavare via kommunens e-tjänst. 

Vårdnadshavaren ska svara på erbjudandet via e-tjänsten innan senast svarsdatum. 

Om vårdnadshavare inte svarat på platserbjudandet innan senast svarsdatum 

betraktas det som att de avstår från erbjuden plats och anmälan avregistreras av 

anordnaren.  

Vid erbjudande påverkas de valda alternativen enligt följande:  

Om vårdnadshavare tackar ja:  

- till förstahandsvalet: Alla övriga alternativ tas bort.  

- till något av valen 2-3: Står övriga alternativ kvar.  

- till en plats på en förskola som inte varit ett val: Står alla alternativ kvar. 

När barnet har fått placering på sitt förstahandsval stängs ansökan och barnet är inte 

längre kvar i kön.  

Vid gemensam vårdnad är huvudregeln att det krävs godkännande av båda 

vårdnadshavarna. Om båda vårdnadshavarna bor inom kommunen och är oense om 

en placering, erbjuds inte barnets plats förrän vårdnadshavarna är överens.  

Om en av vårdnadshavarna bor utanför kommunen och inte godkänner eller svarar 

på ett placeringserbjudande, utgår kommunen från barnets folkbokföringsadress och 

beviljar en placering. 

Om vårdnadshavare tackar nej:  

- till ett erbjudande om plats: Det aktuella alternativet tas bort, är det alternativ 

1, stängs hela ansökan.  

- till ett erbjudande om plats men ändå vill behålla plats i kön hos anordnaren 

som erbjöd platsen: Vårdnadshavarna anger ett nytt datum när plats önskas 

och står kvar i kön.  

- till ett erbjudande till förskola som inte varit ett val: Står alla alternativ kvar.  
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Placering i fritidshem 

Barn som har en heltidsplacering på förskola tilldelas automatiskt en plats på 

fritidshemmet på den skola där barnet får skolplacering. Om någon av 

vårdnadshavarna är arbetssökande eller föräldraledig har barnet inte rätt till plats på 

fritidshem.  

Om eleven inte haft en plats i förskola innan skolstart eller om behov av fritidshem 

skulle uppstå under elevens skolgång kan vårdnadshavarna ansöka om 

fritidshemsplats via e-tjänsten på Sigtuna kommuns webbplats. Detta gäller oavsett 

om eleven går i en kommunal eller fristående skola i kommunen, med undantag för 

Väringaskolans fritidshem där du söker om plats direkt till dem. 

Notera att om platsen på förskolan/pedagogisk omsorg inte sagts upp kommer avgift 

att utgå för hela sommaren fram till att barnet placeras på fritidshemmet två veckor 

innan skolstart i förskoleklass. Detta gäller även om barnet har sommarledigt och inte 

vistats i förskolan/pedagogisk omsorg innan starten på förskoleklass. Vill 

vårdnadshavare inte betala för plats på förskolan/pedagogisk omsorg ska platsen 

sägas upp senast två månader innan den sista dag vårdnadshavarna avser att nyttja 

platsen i förskola/pedagogisk omsorg innan starten på förskoleklass.  

Uppsägning 

När behovet av placering i förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem inte längre 

kvarstår ska platsen sägas upp på via e-tjänsten på Sigtuna kommuns webbplats. Vid 

gemensam vårdnad krävs godkännande av uppsägningen från båda vårdnadshavarna.    

Uppsägningstiden är två månader och avgift debiteras under uppsägningstiden. 

Vid utflytt från Sigtuna kommun, utan att uppsägning gjorts via e-tjänsten, räknas 

uppsägningstiden på två månader från det datum barnet är folkbokfört i den nya 

kommunen. Undantag är uppsägning av fritidshem vid utflytt från kommunen och 

eleven fått skolplacering i en annan kommun. I sådana fall sägs platsen på 

fritidshemmet i samband med att skolplaceringen i Sigtuna kommun upphör.  

Observera att vårdnadshavare som tackat ja till plats till någon av 

verksamhetsformerna har 2 månaders uppsägningstid, oavsett om barnet har börjat 

eller inte på verksamheten. 

Vid det fall att barn som är frånvarande mer än 2 månader från förskola/pedagogisk 

omsorg och inte meddelat förskolan/pedagogisk omsorg har Sigtuna kommun rätt 

att avsluta platsen. 

Avgift 

Beräkning av avgift 

Hur mycket du ska betala i barnomsorgsavgift för förskola/pedagogisk omsorg, 

fritidshem och omsorg på obekväm tid beror bland annat på hur mycket du har i 

bruttoinkomst.  
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Avgiften är inte beroende på omfattningen av vistelsen i förskolan/pedagogisk 

omsorg, fritidshem eller omsorg på obekväm tid. Kommunens avgift gäller för den 

plats i förskolan/pedagogisk omsorg, fritidshemmet och omsorg på obekväm tid 

som kommunen anordnar. Som vårdnadshavare betalar man en avgift för att 

kommunen anordnat en placering, oavsett omfattningen av omsorgstiden. Undantag 

för detta är om vårdnadshavare väljer den avgiftsfria allmänna förskolan om 15 

timmar per vecka som gäller från september det år barnet fyller 3 år.  

Vid föräldraledighet eller arbetslöshet kan avgiften reduceras. Det är dock vid fall att 

hushållets bruttoinkomst understiger inkomsttaket, det är inte själva 

föräldraledigheten eller arbetslösheten som i sig föranleder en lägre avgift. 

Kommunen tillämpar inkomstrelaterad taxa som är reglerad av Skolverket, så kallad 

maxtaxa. Det betyder att barnomsorgsavgiften har en maximal högsta avgift per barn. 

Syskonrabatt ges då ett hushåll har mer än ett barn med plats i kommunal eller 

fristående verksamhet.  

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets bruttoinkomst så som inkomster 

och ersättningar. Avdrag från inkomst beviljas för underhållsstöd som betalas enligt 

dom eller avtal. Egna företagare ska kunna verifiera sin inkomst med taxeringsbeslut 

för föregående år eller med underlag för preliminär inkomst för innevarande år. Vid 

fastställande av avgift för egna företagare sker en preliminär debitering och en 

eventuell justering av avgiften görs vid årets slut.  

Med hushåll avses både ensamstående och makar med eller utan gemensamma barn. 

Med makar ska jämställas par som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans 

och är folkbokförda på samma adress.  

Följande inkomster/ersättningar är inte avgiftsgrundande 

- Allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg  

- Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag  

- Studiestöd som inte är skattepliktigt  

- Statligt bostadstillägg  

- Handikappersättning från försäkringskassan  

- Försörjningsstöd    

- Underhållsstöd    

 

Skyldighet att anmäla uppgifter om inkomst 

Barnets/elevens vårdnadshavare anmäler inkomsten via på Sigtuna kommuns 

webbplats via en e-tjänst och det är en skyldighet för vårdnadshavare att meddela 

ändrad inkomst.  

Kommunen gör regelbundna stickprov för att bedöma riktigheten i lämnade 

inkomstuppgifter. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras mot uppgifter 

hos andra myndigheter. Barn- och ungdomsförvaltningen har även rätt att begära 

arbetsgivarintyg med löneuppgift. 

http://www.sigtuna.se/sokforskolafritids
http://www.sigtuna.se/sokforskolafritids
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Om det vid kontroll visar sig att hushållets uppgivna inkomst skiljer från den 

verkliga, sker en ny avgiftsberäkning. Den nya avgiften debiteras retroaktivt från 

förändringstillfället. 

Återbetalning av för högt uttagen avgift medges om vårdnadshavare kan styrka att 

inkomsterna varit lägre än de som uppgivits.   

Särskilt om avdrag med anledning av allmän förskola 

Från september det år ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola och 

avdrag med 25% på avgiften under perioden 1 september – 31 maj. Du kan aktivt 

välja att barnet går 15 timmar per vecka avgiftsfritt, så kallad allmän förskola, under 

perioden september-maj. Barnet får då inte gå på förskola/pedagogisk omsorg under 

skolans lov- och studiedagar dagar samt under förskolans/pedagogisk omsorgs 

studiedagar. Om du väljer att ditt barn går på förskola/pedagogisk omsorg 20 timmar 

per vecka eller mer är det inte avgiftsfritt. 

Avgiftens storlek 

Barn 1 är alltid det yngsta placerade barnet, barn 2 det näst yngsta och så vidare. På 

bruttoinkomster upp till 54 830 kronor debiteras en fastställd procentsats av 

hushållets bruttoinkomst per månad. Vid inkomster från 54 830 kronor debiteras de 

fastställda belopp som anges nedan. Från barn 4 debiteras ingen avgift.   

 

Förskola och pedagogisk omsorg 1 – 5 år  

  

Bruttoinkomst per månad   

 

Upp till 54 830 kr per månad   

Barn 1  3,0 %   

Barn 2  2,0 %   

Barn 3  1,0 %   

   
 

Från 54 830 kr per månad 

Barn 1   1 645 kr   

Barn 2   1 097 kr   

Barn 3      548 kr    

   

Från höstterminen det år barnet fyller 3 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.   
  

Fritidshem 6-12 år   

   

Bruttoinkomst per månad   
    
Upp till 54 830 kr per månad      Från 54 830 kr per månad 

Barn 1  2,0 %   

Barn 2  1,0 %   

Barn 3  1,0 %   

Barn 1    

Barn 2    

Barn 3    

1 097 kr  

   548 kr   

   548 kr   

 

annmar003
Markering

annmar003
Markering

annmar003
Markering
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Betalning av avgift 

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

Möjlighet finns att betala avgiften via autogiro. Blankett finns att få på 

kommunhuset. Betalning av avgiften kan också göras med e-faktura. Ansökan om 

betalning via e-faktura görs hos den egna banken.   

Avgift betalas till den kommun där barnet är folkbokfört. 

Påminnelse om obetald räkning skickas inte ut. Vid obetald räkning skickas ett 

inkassokrav ut 10 dagar efter förfallodag. 




