
FAQ - förskola och fritidshem

Allmänna frågor
Vem har rätt till
förskola/fritidshem?

Barn i åldern 1-5 år med vårdnadshavare som
arbetar eller studerar, har rätt till plats i förskola.
Barn till föräldralediga och arbetssökande
erbjuds  plats 15 timmar i veckan.
Barn i åldern 6-13 år (tom åk 6) med
vårdnadshavare som arbetar eller studerar har
rätt  till plats i fritidshem.

Hur gammalt ska
barnet  vara för att få
en plats i  förskolan?

Barnet ska ha fyllt ett år.

Allmän förskola, vad
är  det?

Alla barn i Sverige har från höstterminen det år
de  fyller tre år rätt till allmän förskola.
Vistelsetiden är  15 timmar i veckan (tre timmar
per förmiddag,  måndag till fredag) under
grundskolans terminer.  Barnet är ledig från
förskolan under lov.

Vad är inskolning? Under inskolningen får ditt barn i sin egen takt
lära känna sin nya förskola, sina nya kompisar
och pedagogerna som finns där. Inskolningen
anpassas efter varje barn och kan ta olika lång
tid (cirka en vecka). Du som förälder finns oftast
med under delar av inskolningen. Hör med din
respektive förskola hur de brukar lägga upp
inskolningstiden.

Varför heter det
förskola  och inte
dagis?

Sedan 1998 har förskolan en egen läroplan där
man kan läsa om verksamhetens uppdrag och
den värdegrund som verksamheten vilar på.
Förskolan är, och ska vara, en spegel av
samhället i övrigt. Läroplanen ska garantera att
alla barn får en lika bra förskola, oavsett var de
bor.
I och med att förskolan har en läroplan är det
alltså en egen skolform med en pedagogisk
verksamhet. Dagis är en förkortning för daghem
som man alltså hade innan förskolan blev en
skolform.



Vad är en stängningsdag? Två dagar per termin stänger
förskolan/fritidshemmet för att personalen ska få
kompetensutveckling och tid för gemensam
planering och uppföljning. Vårdnadshavare
informeras om datum senast två månader innan
via

hemsidan (se läsårstider) samt via information
på förskolan/fritidshemmet.

Vad är fridagar? Under ordinarie terminstid har vårdnadshavare
möjlighet att lämna barn i förskolan under fyra
dagar/läsår då de annars skulle varit lediga, om
verksamheten tillåter. Det är rektor som avgör om
verksamheten tillåter. Observera att möjligheten
att lämna fyra andra dagar inte gäller för 15-
timmarsbarn.
Det är inte möjligt att spara ”fridagar” till
kommande år.

Är det sommarstängt
på  förskola och
fritidshem?

Ja, under veckorna 28-31 har några förskolor och
fritidshem sommaröppet i kommunen. Övriga
förskolor och fritidshem har stängt Under dessa
veckor kan det alltså innebära att ditt barn får sin
omsorg på en annan förskola eller fritidshem än
den ordinarie.

Upp till vilken ålder
får  mitt barn gå på
fritidshem?

Till och med vårterminens slut då barnet fyller 13
år. Om du inte säger upp platsen så avslutar vi
platsen sista dagen på vårterminen och du får
betala fram till dess.

Om jag endast
behöver  fritidshem till
mitt barn  under loven,
hur gör jag  då?

Det finns möjlighet att lämna enbart på loven, så
kallat lovfritids.

Ansök via e-tjänst eller via blankett. Ansök senast
30 dagar innan lov, för sommarlovet ska ansökan
vara gjord senast 30/4.

Du betalar 50 kr per dag för de dagar du ansökt om
och blivit beviljad. Du debiteras för det antal dagar
som beviljats. Oberoende av om barnet varit
närvarande eller ej.



Vem vänder jag mig
till  om jag har ett
barn med  särskilda
behov?

Kontakta rektor där barnet ska börja eller redan
är placerad.

Mitt barn har ett
annat  språk som
modersmål,  vad
gäller då?

Kontakta rektor barnet ska börja eller redan
är placerad.

Vi ska eller har
separerat.  Behöver vi
meddela er  det?

Ja, ni behöver meddela till administratör
på förskolan/skolan.

Jag har blivit sambo.
Behöver jag meddela
er  det?

Ja, eftersom fakturorna är baserade på
hushållets gemensamma bruttoinkomst så
måste ni göra det. Registrera det nya
familjeförhållandet och era inkomster via vår
e-tjänst.

Är mitt barn
försäkrat  under
tiden i förskolan  och
fritids?

Barn och ungdomar som går i förskola och
skola i Tingsryds kommun omfattas av
kommunens försäkring. Det innebär att de är
försäkrade mot olyckshändelser både under
och efter förskole- /skoltid.

Frågor om ansökan och placering
Hur gör jag för att
ställa  mitt barn i kö?

I vår e-tjänst kan du ansöka om förskola,
och  fritidshem.

När ska jag ansöka
om  plats i
förskola/fritidshem?

Du kan ansöka om plats tidigast sex månader
innan  du ska börja arbeta eller studera. Du
placeras i kö  efter anmälningsdatum och barnets
födelsedatum,  äldst först. Målet är att kunna
erbjuda plats när  behov föreligger och senast fyra
månader efter  ansökan inkommit.



När får jag besked
om  plats i förskola?

När vårdnadshavare har lämnat in en komplett
ansökan om  förskola/fritidshem ska kommunen
erbjuda placering  inom fyra månader. Strävan är
att bereda varje barn  plats enligt önskemål, och
från önskat
placeringsdatum. Om plats inte kan erbjudas
enligt  önskemål, erbjuds annan placering i
kommunen.

Vi planerar att flytta till
Tingsryds kommun. När
kan vi anmäla vårt barn
till  förskola/fritidshem?

Du kan anmäla ditt barn till förskola eller
fritidshem  tidigast sex månader innan önskad
start. Barnet och  minst en vårdnadshavare måste
vara folkbokfört i  Tingsryds kommun den dag
barnet börjar på  förskolan eller fritidshemmet.

Kan jag få förskoleplats
annan kommun om
barnet  är folkbokfört i
Tingsryds  kommun?
Kan jag söka
förskoleplats i
Tingsryds  kommun
om barnet är
folkbokförd i en annan
kommun?

Vänd dig alltid till den kommun där barnet är
folkbokfört innan du ansöker om plats i
annan  kommun.
Ett barn har rätt att tas emot i en förskola i en
annan kommun än hemkommunen om barnet
med hänsyn till sina personliga förhållanden har
särskilda skäl att få gå i den kommunens förskola.
Det är den
mottagande kommunen som bedömer om det
finns  särskilda skäl att ta emot ett barn från en
annan  kommun. Ett sådant skäl kan exempelvis
vara att  barnets vårdnadshavare bor i olika
kommuner. Det  kan också handla om att barnet
bor nära  kommungränsen och den andra
kommunens  förskola, eller att barnets
vårdnadshavare arbetar i



en annan kommun. Ett annat skäl kan vara att
barnet behöver särskilt stöd i förskolan och att en
annan kommun kan erbjuda plats i en förskola
som  är anpassad efter barnets behov.
Även barn som inte har särskilda skäl får tas emot
i  en annan kommuns förskola om
vårdnadshavaren  vill det och den mottagande
kommunen går med på  det. För ett barn som inte
har särskilda skäl är det  alltså en möjlighet men
inte en rättighet att tas emot  i en annan kommuns
förskola.

Tingsryds kommun godkänner inte
dubbla  placeringar.

Hur gör jag för att
säga  upp förskole-
eller
fritidshemsplats?

I vår e-tjänst kan du säga upp förskole-
eller  fritidshemsplats.
Uppsägningstiden för en plats är en månad och
avgift tas ut under denna tid. Ny anmälan kan
göras  först när aktuell placering är avslutad.
Väntetiden  kan bli upp till fyra månader.
Om barnet har två platsinnehavare, det vill säga
att  föräldrar har gemensam vårdnad och båda
har  plats, måste respektive vårdnadshavare
säga upp  platsen.

Mitt barn står i kö till en
förskola där vi idag har
ett  äldre syskon. Har det
yngre barnet
syskonförtur  i kön?

Ja, under förutsättning att det äldre syskonet
fortfarande är placerat på förskolan när det
yngre  barnet ska börja.

Behöver jag ansöka
om  fritidshemsplats
när mitt  barn ska
börja
förskoleklass?

När förskolebarnet skall börja i förskoleklass
placeras barnet automatiskt på fritidshem.
Vårdnadshavare som önskar ha fortsatt
barnomsorg  gör ingenting.
Önskar vårdnadshavare ingen fritidshemsplats i
samband med barnets start i förskoleklass,
måste  denne säga upp barnets plats.
Observera att  uppsägningstiden är en månad.
Uppsägning får  endast ske för uppehåll
överstigande tre månader.

Vad händer om jag väljer
att ansöka om plats
under  sommaren?

Tingsryds kommun anordnar ingen inskolning
under  sommaren.

Vad händer om jag
placerar mitt barn i en

Om det finns plats på önskad förskola som inte
tillhör folkbokföringsadressens
upptagningsområde



förskola som inte tillhör
vårt
upptagningsområde?

kan barnet erbjudas plats på annan förskola än
den  barnet hänvisas till.

Observera att barnet då inte garanteras en
plats i  grundskola på samma ort som där

förskolan finns.

Vad händer om jag inte
får  något av mina
önskade  alternativ?

Får du inte något av dina önskade
alternativ  erbjuder vi dig en plats på en
annan förskola.

Om jag tackar ja till en
förskola som jag inte
har  valt, när kan mitt
barn då  få byta till
önskad
förskola?

Byte av förskola görs i mån av plats i januari
och  augusti.

Vad händer om jag
tackar  nej till något av
mina  önskade
alternativ?

Tackar du nej till något av dina önskade alternativ
kommer ditt barn att strykas ur kön till den
förskolan,  Du kan välja att göra en ny ansökan
och får då nytt  ködatum.

Kan vi skjuta fram
barnets  inskolningsdag
på
förskolan genom att
begära ett uppehåll?

Nej, inskolning påbörjas den dag platsen står
till  förfogande.

Vi ska åka utomlands
en  längre tid, får mitt
barn  behålla sin
plats?

Ja, men högst i tre kalendermånader. Meddela
rektor vilket datum ditt barn kommer tillbaka till
förskolan eller fritidshemmet. Rektor avslutar
platsen om barnet inte återkommer efter
uppehållets  utgång. Observera att du fortfarande
betalar för  platsen under den tid ni är borta.

Vi båda arbetar eller
studerar men en av oss
vill ta ut föräldraledigt
en  dag i veckan för ett
av  våra gemensamma
barn.  Kan då det andra
barnet  vara på
förskolan?

Nej. Enda möjligheten är om barnet har en 15-
timmarsplacering eller en placering baserad på
barnets särskilda behov av vistelse på
förskolan.



Hur gör jag när jag
ska  återgå i arbete
eller
studier efter
föräldraledighet?

Förskolebarn: Du registrerar ett nytt schema med
önskad omsorgstid via appen IST Home
alternativt på blankett.
Skolbarn: Du ansöker om plats via vår e-tjänst
eller blankett.

Hur gör jag om
barnets  tider måste
ändras?

Registrera nytt schema via appen IST Home.

Schemaändringar gäller tidigast när schemat har
blivit godkänt av personalen på
förskolan/fritidshemmet.

Får mitt barn gå på
förskola och
fritidshem  om jag är
sjukskriven?

Vid kortare sjukdom (upp till en vecka) har
barnet  rätt att gå kvar på ordinarie schema.
Vårdnadshavare som är sjukskriven längre tid än
en  vecka inkommer med ansökan om dispens.
Rektor  fattar i samverkan med Barn- och
elevhälsan beslut  om huruvida barnet har rätt att
vara på förskola,  fritidshem och i pedagogisk
omsorg samt i vilken  omfattning.
Ansökan om dispens görs hos rektor.

Om man är hemma för
vård av barn, får det
andra  barnet då vara på
förskola  eller
fritidshem?

Ja förutsatt att barnet är friskt.

Vi ska flytta och byta
förskola inom
Tingsryds  kommun, är
det 4
månaders väntetid
då  också?

Barnet erbjuds plats på en förskola på den nya
bostadsorten så snart en plats finns tillgänglig.
Under tiden behåller barnet sin placering på
nuvarande förskola. Vårdnadshavare tar
kontakt  med aktuella rektorer.

Jag jobbar natt och
barnets andra förälder
arbetar dagtid. Vilka
tider  får vi lämna
vårt/våra barn  på
förskolan?

Vi tar hänsyn till ditt behov av vila/sömn inför
och  efter ett nattpass. Ta kontakt med rektor för
att ni  tillsammans ska kunna göra en
bedömning av hur  mycket tid som kan vara
rimligt.



Får man lämna på
förskola/fritidshem
för  vilken utbildning
som  helst?

Är utbildningen arbetsrelaterad beviljas tid
på  förskola och fritidshem.
Är det en utbildning som syftar till
personlig  utveckling eller rekreation
beviljas inte tid på  förskola och fritidshem.

Jag har två barn på
förskolan. Det ena
barnet  har en tid på
vårdcentralen. Får
jag  lämna
syskonen på
förskolan?

Ja, under förutsättning att det andra barnet är friskt.

Frågor om scheman och hur mycket tid barnet har rätt till

När får jag ha mitt barn
på
förskolan/fritidshem?

Barnets närvarotid grundar sig på
vårdnadshavares  arbets-/och eller studietid plus
resor till och från  förskolan och fritidshemmet.
Vistelsetiden för ett  barn med båda
vårdnadshavarna i samma hushåll  bestäms
utifrån båda vårdnadshavares tider. Det är  den
vårdnadshavare som börjar sitt arbete senast  på
dagen som lämnar barnet och den som slutar
tidigast som hämtar barnet.
15-timmarsbarn välkomnas till förskolan tre
timmar  varje förmiddag, måndag till fredag.

Vi ska ha ett barn till.
När  måste mitt äldre
barn gå  ner i tid till 15
timmar per  vecka?

Från och med dagen mamman kommer hem
från  BB.

Jag är gravid och har
idag graviditetspenning.
Hur  många timmar har
mitt  äldre barn rätt till?

Graviditetspenning räknas normalt som vid
föräldrapenning, du får lämna ditt förskolebarn 15
timmar per vecka.

Vid särskilda skäl inkommer vårdnadshavare med
ansökan om dispens och bifogat läkarintyg.

Ansökan om dispens görs hos rektor.



Vilka tider gäller för
mitt äldre barn när jag
vistas  på BB?

Det äldre barnet har rätt att ha pappans tider till
dess mamman kommer hem från BB. Då gäller
15  timmar per vecka.

Vad händer med mitt
barns förskoleplats
om  jag blir
arbetssökande?

Barn vars föräldrar är aktivt arbetssökande, det
vill  säga står till arbetsmarknadens förfogande
och är  inskriven på arbetsförmedlingen, erbjuds
förskoleverksamhet 15 timmar/per vecka
måndag - fredag under förmiddagstid.
Avvikelse från dessa tider får ske för att den
arbetssökande ska kunna gå på till exempel
möte  eller intervju. Dessa avvikelser skall
godkännas av  respektive rektor.

Mitt barn får
småsyskon  och jag
ska vara
föräldraledig, vad
gäller  för
förskoleplatsen?

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga
enligt  föräldraledighetslagen, för syskon, erbjuds
förskoleverksamhet med 15 timmar/vecka
måndag fredag under förmiddagstid.
Anmäl till administratören på förskolan.

Mitt barn får
småsyskon  och jag
ska vara
föräldraledig, vad
gäller  för
fritidshemsplatsen?

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga har
inte  rätt till fritidshemsplacering, om inte barnet på
grund  av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt  stöd i sin utveckling i form av
fritidshem. I sådant fall  lämnas en ansökan om
dispens till rektor.



Jag ska arbeta eller
studera under min
föräldraledighet och
behöver därför ha
mitt  barn på
fritidshem. Hur  gör
jag då?

Om barnet har en placering:
Kontakta rektorn gällande varför du vill ha
fritidshem  till ditt barn. Bifoga arbetsgivarintyget
eller  registreringsintyget från utbildningsinstitut
som visar  omfattningen av arbete eller studier till
rektorn.  Registrera nytt schema.
Om barnet inte har placering:
Skicka in ansökan om placering via e-tjänst eller
blankett. Kontakta därefter rektorn gällande
varför  du vill ha fritidshem till ditt barn. Bifoga
arbetsgivarintyget eller registreringsintyget
från  utbildningsinstitutet som visar
omfattningen av  arbete eller studier till
rektorn. Efter placering,  registrera nytt
schema och inkomstuppgift i e-tjänsten.

Jag ska arbeta eller
studera under
föräldraledighet och
behöver därför öka
tiden för mitt barn på
förskola. Hur gör jag
då?

Kontakta rektorn gällande varför du behöver mer
än  15 timmars omsorg per vecka för dina studier
eller  arbete. Bifoga arbetsgivarintyget eller
registreringsintyget från utbildningsinstitut som
visar  omfattningen av arbete eller studier.
Registrera nytt  schema.
Observera att platsen blir avgiftsbelagd.

Jag har bara behov av
15  timmar/vecka för mitt
barn  i förskola, Kan jag
själv  bestämma hur
timmarna  ska fördelas?

Nej, alla 15-timmarsplaceringar är förlagda till tre
timmar/dag måndag till fredag. Har du behov av
15  timmar på andra tider, måste du ansöka om
en  avgiftsbelagd placering.

Hur lång är
uppsägningstiden?

Uppsägningstiden för en plats är en månad och
avgift tas ut under denna tid. Ny anmälan kan
göras  först när aktuell placering är avslutad.
Väntetiden  kan bli upp till fyra månader.
Om barnet har två platsinnehavare, det vill säga
att  föräldrar har gemensam vårdnad och båda
har

plats, måste båda vårdnadshavarna säga
upp  platsen.



Vi har delad vårdnad
om  vårt barn och bor i
olika  kommuner. Har
vi rätt till  plats i
förskola i båda
kommunerna?

Nej, ni har ingen rätt till plats i båda kommunerna.

Jag har blivit uppsagd
från mitt arbete, får
mitt  barn fortsätta på
fritids?

Nej, plats på fritids är till för barn vars föräldrar
arbetar eller studerar. Rätten till plats upphör två
veckor efter att du slutat arbeta. Meddela
personalen på fritids om vilken som är barnets
sista  dag och säg upp platsen i vår e-tjänst.

Min partner har ett
barn från en tidigare
relation. Får hen gå
på fritids när jag är
föräldraledig med vårt
gemensamma barn?

Ja. Du behöver inte vara hemma med barn som
du  ej är vårdnadshavare till. Om din partner
däremot är  föräldraledig har dennes barn inte rätt
till plats på  fritids.

Jag studerar heltid med
mycket självstudier då
jag  sitter hemma och
läser.  Får jag ha mitt
barn på  förskolan under
denna  tid?

Ja, du har rätt att ha ditt barn på förskola den tid
du  behöver i skolan och hemma för självstudier.
Heltidsstudier likställs med heltidsarbete.

Jag studerar på
halvfart  och arbetar
halvtid, vilka  regler
gäller för mig?

Halvfartsstudier motsvarar arbete på halvtid. Du
har  rätt till förskola eller fritids i den mån du
behöver för  att klara dina studier. Din avgift
beräknas på din  inkomst.

Vi har delad vårdnad
av  vårt barn. Vilka
regler  gäller under
vår
sommarsemester om
den  inte infaller
samtidigt?

Vistelsetiden på förskola och fritids ska utgå från
respektive vårdnadshavares behov. Det innebär
att  ditt barn kan vara på förskolan/fritids de
veckor som  du arbetar och barnet bor hos dig,
även om den  andra vårdnadshavaren har
semester.

Får mitt barn vara på
förskolan och fritids
när  jag är
sjukskriven?

Vid kortare sjukdom (upp till en vecka) har
barnet  rätt att gå kvar på ordinarie schema.



Behöver jag lämna
sjukintyg till
förskolan/fritids?

Vårdnadshavare som är sjukskriven längre tid än
en  vecka inkommer med ansökan om dispens.
Rektor  fattar i samverkan med Barn- och
elevhälsan beslut  om huruvida barnet har rätt att
vara på förskola,  fritidshem och i pedagogisk
omsorg samt i vilken  omfattning.

När jag får tillfällig
föräldrapenning för vård
av sjukt barn, får
syskonet  lämnas på
förskolan då?

Ja, så länge sjukdomen inte är smittsam och
syskon  rekommenderas att vara hemma.

Jag arbetar heltid under
vissa veckor, och är helt
ledig vissa veckor. Vilka
vistelsetider gäller för
mitt
barn i förskola eller
på  fritidshem?

Under de veckor du arbetar har barnet rätt till
omsorg i den mån som arbetet kräver. Om ditt
barn  går i allmän förskola (3-5 år) har hen rätt till
en  vistelsetid på 15 timmar per helgfri vecka. Om
ditt barn går i skola och fritidshem har det inte
rätt till fritidshem under dina lediga veckor.

Ekonomifrågor
Delad faktura, vad är det? Om barnets vårdnadshavare har separerat och

barnet delar sitt boende mellan dessa, ska
vårdnadshavarna ha varsin placering av barnet
om  båda vårdnadshavarna har behov av
barnomsorg.  Vårdnadshavarna får då varsin
faktura på  barnomsorgsavgiften utifrån respektive
hushålls  bruttoinkomst. Vid beräkning av avgiften
tas hänsyn  till övriga barn i hushållet och
ordinarie maxtaxa.

Mitt barn har inte varit
på  förskolan mer än
några  dagar den här
månaden,  måste jag
ändå betala full  avgift?

Ja, du betalar för den tid du abonnerar på, inte
den  tid som ni faktiskt använder.

Kan jag ha en plats
som  jag betalar för
men inte  använder?

Ja, du kan behålla platsen upp till 3 månader.
Vårdnadshavare ansvarar för uppsägning av plats.
Rektor har rätt att avsluta placering om den ej
används.Du kan ansöka om ny plats först när



aktuell placering är avslutad.

Är platsen gratis när
jag lämnar mitt barn
15 timmar per vecka?

Nej, inte för barn som är under 3 år.

Ja, det är gratis från och med september det år
ditt  barn fyller 3 år och fram till augusti det året
barnet  fyller 6 år har barnet rätt till 15 timmar
gratis.

Vad kostar det att ha
barn  i förskolan?

I Tingsryds kommun tillämpas maxtaxa för
förskola. Hur mycket hushållet maximalt ska
betala baseras på en procentsats av hushållets
samlade inkomst upp till ett inkomsttak.

Se aktuella avgiftsnivåer för maxtaxa på Avgifter
och taxor - Tingsryds kommun

Vad kostar det att ha
barn  i fritidshem?

I Tingsryds kommun tillämpas maxtaxa
för  fritidshem.

Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras
på en procentsats av hushållets samlade inkomst
upp till ett inkomsttak.

Se aktuella avgiftsnivåer för maxtaxa på Avgifter
och taxor - Tingsryds kommun

https://tingsryd.se/barn-och-utbildning/barn-1-5-ar/avgiftertaxor/#192
https://tingsryd.se/barn-och-utbildning/barn-1-5-ar/avgiftertaxor/#192
https://tingsryd.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/fritidshem/avgiftertaxor/#212
https://tingsryd.se/barn-och-utbildning/grundskola-6-16-ar/fritidshem/avgiftertaxor/#212


Vad räknas som
avgiftsgrundande
inkomst?

All skattepliktig inkomst är avgiftsgrundande.

Exempel på ersättningar som räknas
som  avgiftsgrundande inkomst:

● Aktivitetsstöd
● Arbetslöshetsersättning (A-kassa)
● Familjebidrag i form av familjepenning
● Familjehemsföräldrars
arvodesersättning ● Föräldrapenning
● Livränta
● Lön och andra ersättningar i anslutning

till anställning
● Pension (ej barnpension)

● Sjukpenning/sjukersättning
● Utbildningsbidrag för

arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
● Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)
● Överskott av näringsverksamhet

Exempel på ersättningar som inte räknas
som  avgiftsgrundande inkomst:

● Allmänt barnbidrag
● Bostadsbidrag
● Ekonomiskt bistånd

(försörjningsstöd, socialbidrag)
● Etableringsstöd
● Handikappersättningar
● Studiebidrag och/eller studielån
(CSN) ●
Underhållsbidrag/bidragsförskott

När ska jag lämna in
inkomstuppgift?

Du registrerar via e-tjänst eller blankett
inkomstuppgift i samband med att du erbjuds
en  plats samt vid varje förändring av
hushållets  bruttoinkomst som påverkar
avgiften, till exempel  ändrad lön eller
familjeförhållanden.
Ändringen görs i vår e-tjänst.

Jag har lämnat in ny
inkomstuppgift men
fakturan är inte ändrad?

Vi justerar din faktura så snart vi kan. Om
fakturan  hunnit skickas görs en justering på din
nästa  faktura.



Jag behöver
räkningens
OCR-nummer?

Kontakta Medborgarkontoret 0477-44100 eller
Berit  Rask 0477-44131.

Finns det en
betalningsfri månad?

Nej, du betalar din avgift 12 månader per år.
Plats i  förskola och fritidshem är ett löpande
abonnemang.

Måste jag betala
under  semester och
när mitt  barn är
sjukt?

Ja, du betalar avgift 12 månader per år.
Är ditt barn sjukt mer än 14 kalenderdagar i följd,
medges avdrag efter ansökan till rektor.
Läkarintyg  eller intyg från distriktssköterska skall
uppvisas. Avdrag medges endast under skolans
läsårstider.

Mitt barn går bara 15
timmar per vecka men
vi  får ändå en faktura?

Förskoleplaceringen är inte avgiftsfritt för barn
som  är under 3 år. Det är bara gratis från och
med september det år ditt barn fyller 3 år och fram
till den 31 augusti det året barnet fyller 6 år.

Ändras min avgift om
barnets tid ändras från
till  exempel 40 till 30
timmar  per vecka?

Nej, avgiften är endast baserad på hushållets
gemensamma bruttoinkomst per månad och inte
på  antal timmar.

Vad kostar det att
vara på fritidshem
bara på loven?

Du betalar en avgift på 50 kr per dag för de dagar
du ansökt om och blivit beviljad.

Ansök via e-tjänst eller via blankett.

Betalar man avgift
även  när barnet är
ledigt?

Ja, du betalar för platsen.

Vem ska betala
räkningen  för förskola
och fritids om  vårt barn
bor varannan  vecka hos
oss föräldrar?

Vi erbjuder en delad faktura för er som har
delad  vårdnad. Avgiften beräknas utifrån var
och ens  sammanlagda hushållsekonomi. Var
och en är  ansvarig för sin egen faktura och för
att säga upp  platsen.

Betalas avgiften i
förskott  eller i

Platsen betalas i efterskott.



efterskott?

Vad händer om jag
inte  betalar min
avgift?

En påminnelse skickas och därefter går
ärendet  vidare till inkasso.

Om jag har en
barnomsorgsskuld,
kan  jag då få en
avbetalningsplan?

Ja, kontakta Berit Rask 0477-44131.

Hur räknas min avgift
för  förskola och
fritidshem ut  om jag
bara har inkomst  en
viss del av året?

Avgiften baseras på årsinkomsten delat på 12.
Du  anger en förväntad medelinkomst per
månad.  Vid den retroaktiva avgiftskontrollen
justeras  skillnaden.

Från när debiteras
förskoleplatsen?

Platsen debiteras när inskolningsperioden är över.


