Avgifter
Sundbyberg växer med dig!

ÖSTRA MADENVÄGEN 4 · 172 92 SUNDBYBERG · 08-706 80 00
INFO@SUNDBYBERG.SE · WWW.SUNDBYBERG.SE

Kö- och placeringsrutiner för
förskolebarn och skolbarn 2017
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg
Förskoleverksamhet (förskola eller
pedagogisk omsorg) erbjuds barn i
åldern 1–5 år med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier
eller barnets eget behov.
Ansökan kan göras tidigast tre
månader efter barnets födelse.
Ansökan till förskola och pedagogisk
omsorg sker via Sundbybergs stads
e-tjänst. Plats erbjuds efter kötid som
räknas från ansökningsdatum. Förtur ges
till barn med syskon i samma verksamhet som önskas. Mer information om
köregler finns att läsa på hemsidan,
www. sundbyberg.se. Skolbarnsomsorg
(fritidshem) erbjuds barn som går
i förskoleklass och i årskurs 1–3.
Anmälan om plats i skolbarnsomsorg
görs i samband med val av skola.

Avgifter för förskolebarn
och skolbarn
Enligt kommunfullmäktiges beslut
gäller maxtaxa i Sundbyberg från den
1 oktober 2001 (enligt regeringens
förslag prop.1999/2000:129 och riksdagens beslut).
Avgiften gäller för barn folkbokförda i Sundbyberg, som har plats i
förskoleverksamhet (förskola eller
pedagogisk omsorg) och skolbarnsomsorg (fritidshem) som finansieras
av kommunen.

Avgiften beräknas i procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst per
månad upp till maxbeloppen. Den
högsta procentsatsen betalas för det
yngsta barnet, som räknas som barn 1.
Avgift betalas för max tre barn.
Som familj räknas förälder/gifta/
sammanboende och det/de barn som
är folkbokförda på samma adress,
oavsett om barnen är gemensamma
eller inte.

Avgiftsgrundande inkomst
Förälder/gifta/sammanboende ska
lämna inkomstredovisning som
underlag för fastställande av avgiften
till barn- och utbildningsförvaltningen.
Förutom bruttoinkomsten, det vill säga
lön före skatt per månad, finns angivet
på hemsidan www.sundbyberg.se vad
som är avgiftsgrundande inkomst. Vid
inkomständring ändras avgiften månaden efter det att ändringen inkommit.
Lämnas ingen inkomstredovisning debiteras högsta avgift enligt
maxtaxan.

Debitering, betalningsvillkor
Avgiften debiteras från och med den
dag barnet enligt placeringsbeslut ska
börja i barnomsorgen. Placeringen
inleds med en individuellt anpassad
inskolning i samråd mellan föräldrar
och personal. Inskolningen ska påbörjas inom två veckor efter det datum
som platsen är tillgänglig enligt placeringserbjudandet. Om så inte sker
upphör rätten till erbjuden plats.
Avgiften ska betalas senast den
sista dagen i den månad som avgiften
avser. Dröjsmålsränta debiteras vid för
sen inbetalning av avgiften. Efter två
obetalda räkningar upphör rätten till
barnomsorg. Obetalda barnomsorgsavgifter överlämnas till kronofogde-

myndigheten. Avgift debiteras tolv
månader per år.
Barnomsorgen är stängd för
planering fyra dagar per år samt efter
klockan 16.00 en gång i månaden.
Vilka dagar det är i respektive verksamhet meddelas i god tid. Respektive
verksamhet ansvarar för att de barn/
elever som är i behov av omsorg
erbjuds annan förskola skolbarnsomsorg. Avgiftsreducering kan ske om
barnet inte kan tas emot i barnomsorgen på grund av att verksamheten
oplanerat tvingats stänga och annan
barnomsorg inte har kunnat erbjudas.
Avdrag görs då med 1/20 av månadsavgiften per vardag.

Avtalad vistelsetid

Förskoleklass

En överenskommelse om barnets
vistelsetid, där lämnings- och hämtningstid framgår, med hänsyn till
föräldrarnas arbetstid, upprättas
mellan förälder och verksamhetsansvarig. Ändring av vistelsetiden görs i
överenskommelse mellan förälder
och verksamhetsansvarig.

Förskoleklass i skolan erbjuds från och
med höstterminen det år barnet fyller
sex år. Verksamhetens omfattning
är tre timmar per dag under skolans
läsår och är avgiftsfri. För sexåringar
med heldagsomsorg som deltar i skolbarnsomsorgen (fritidshem) betalas
avgift enligt skolbarnsomsorg.

Allmän förskola

Förskoleplats enligt skollagen
2 a kap. 9 §

Allmän förskola erbjuds från och
med höstterminen det år barnet
fyller tre år. Den allmänna förskolan
är avgiftsfri. I Sundbyberg erbjuds
avgiftsfri allmän förskola 20 timmar
per vecka fördelade på fyra eller fem
dagar per vecka på förmiddagstid
under skolans läsår. För tre- fyra- och
femåringar med omsorg i förskoleverksamhet under längre tid av dagen
ingår allmän förskola i den ordinarie
verksamheten och avgiftsreducering
görs motsvarande 3/8 av maxtaxan.

För barn som av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd
i sin utveckling och som anvisas
förskoleplats enligt skollagen 2 a kap.
9 § tas avgift ut till den del verksamheten överstiger 15 timmar i veckan.
Det innebär att barn som har plats i
förskola enligt skollagen 2 a kap. 9 §
ges avgiftsreducering motsvarande
3/8 av maxtaxan.

Barnomsorg under
föräldraledighet
Barn vars föräldrar är föräldralediga
för vård av yngre syskon erbjuds plats
i förskola/pedagogisk omsorg upp till
30 timmar i veckan. Tiden fördelas i
överenskommelse med förskolan eller
den pedagogiska omsorgen.
Barn som redan har förskoleplats
och som får syskon kan ha kvar sin
ordinarie vistelsetid i förskolan/pedagogiska omsorgen en månad efter
syskons födelse och därefter gäller
max 30 timmar i veckan.
Hel avgift enligt gällande maxtaxa betalas för barn 1–2 år vars
föräldrar väljer att barnen ska vara
i förskolan/pedagogiska omsorgen
mer än 20 timmar i veckan under
föräldraledigheten.
För barn 3–5 år vars föräldrar
väljer förskoleplats mer än 20 timmar
i veckan betalas 5/8 av maxtaxan
då avgiften reduceras motsvarande
avgiftsfri allmän förskola.
För barn 1–2 år vars föräldrar väljer

förskoleplats max 20 timmar i veckan
under föräldraledigheten betalas
avgift med 5/8 av maxtaxan.
För barn 3–5 år vars föräldrar
väljer förskoleplats max 20 timmar
i veckan under föräldraledigheten
räknas placeringen som avgiftsfri
allmän förskola under skolans läsår.
För plats under sommarlovet betalas
avgift enligt maxtaxan och överenskommelse om sådan plats görs mellan
förälder och verksamhetsansvarig.
Barn i förskoleklass och fritidshem
som får syskon kan ha plats i skolbarnsomsorgen under den tid som
föräldern är föräldraledig.

Barnomsorg när förälder är
arbetslös
Barn kan erbjudas eller ha kvar sin
plats i barnomsorgen då en eller båda
föräldrarna är arbetslösa. I förskoleverksamheten ska vistelsetiden
förläggas mellan klockan 8–16 och
vara max 40 timmar per vecka.

Uppehåll i barnomsorgen
Planerat uppehåll i barnomsorgen
som överstiger en sammanhängande
månad ska överenskommas med
verksamhetsansvarig. Uppehåll kan
göras längst i två sammanhängande
månader. För längre tid gäller särskild
prövning. Under uppehållet betalas
barnomsorgsavgift. Vid oanmäld
frånvaro upphör rätten till platsen
efter två månaders frånvaro. Anmälan
om ny plats ska göras när behov finns.
Återplacering kan inte garanteras i
samma förskola/pedagogiska omsorg.

När man vill säga upp sin plats
Uppsägningstiden för en plats i
barnomsorgen är två månader.
Uppsägningen sker via e-tjänsten,
www.sundbyberg.se. Om en plats
accepterats, men av någon anledning

inte kommer att utnyttjas, gäller ingen
uppsägningstid om detta meddelas
före angivet datum för placeringen.
Meddelas det att platsen inte kommer
att utnyttjas efter angivet datum gäller
två månaders uppsägningstid.
Vid övergång från förskoleverksamhet till förskoleklass/fritidshem
behöver inte placeringen avslutas.
Avgift för skolbarnsomsorg gäller från
den 1 augusti. Platsen kan sägas upp
och uppehåll i placeringen kan göras
mellan förskola och förskoleklass. Om
en plats i övrigt sägs upp och återplacering önskas inom tre månader,
räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras
retroaktivt för dessa månader.
Vid flyttning till annan kommun
kan platsen utnyttjas längst två månader från flyttningsdagen.

Avgiftsnivåer för maxtaxa
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan
få ersättning för är 45 390 kr per månad.
Avgiftsnivåer 2017
Från och med 1 januari 2017 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse
med 2016. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 45 390 kr per månad
2017. Enligt gällande regler i Sundbyberg betalas avgift 12 månader per år.
Förskola/pedagogisk omsorg
Barn 1				
Barn 2
				
Barn 3
				

Avgiftstak
3%		
2%
1%

Dock högst
1362 kr
908 kr
454 kr

Fritidshem/pedagogisk omsorg
Barn 1
				
Barn 2
				
Barn 3
				

Avgiftstak
2%		
1%
1%

Dock högst
908 kr
454 kr
454 kr

Även fortsättningsvis tas ingen avgift ut för hushåll med en gemensam
bruttoinkomst som understiger 13 000 kr per månad.

