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Villkor för vårdnadshavare med barn i 
förskola, pedagogisk omsorg och på 
fritidshem 

Gäller från och med 1 januari 2019 
 

Rätt till plats 

Barn som bor och är folkbokförda i Danderyds kommun 

 

Kommunen ska enligt 8 kap. 14 § skollagen erbjuda plats utan skäligt 

dröjsmål med vilket avses fyra månader. 

 

Vårdnadshavarna ansvarar själva för att söka plats på förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem. Detta sker via en e-tjänst som finns på kommunens 

hemsida www.danderyd.se. Om inte plats finns på något av de valda 

enheterna måste vårdnadshavaren utöka eller ändra sina val och välja 

bland de enheter som har lediga platser. Vilka som har lediga platser 

redovisas på hemsidan. Sökningen ska då omfatta samtliga förskolor i alla 

kommundelar. 

 

Som grundregel gäller att förskola och fritidshem ska tillhandahållas barn 

från och med att de fyllt ett år och i den omfattning som behövs med 

hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier samt restid, under 

förutsättning att barn och vårdnadshavare är folkbokförda i kommunen. 

 

• Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds till och med juli det år 

barnet fyller sex år. 

• Fritidshem till och med juli det år barnet går i årskurs 6. 

 

Avgiftsfri allmän förskola, max 15 timmar per vecka, eller 525 timmar per 

år, erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnen fyller 3 år. 

(Inkluderar ej lunch.) 

 

Enligt 8 kapitlet 9 § i skollagen ska barn erbjudas förskola om de av fysiska, 

psykiska eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling oavsett hushållets 

övriga behov av omsorg. 

 

Rätten till plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem gäller även barn 

med vårdnadshavare som: 

 

• är föräldralediga: 

- De har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg 

• 24 timmar per vecka för 1-3–åringar 

http://www.danderyd.se/
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• 30 timmar för 4-5-åringar från och med augusti (vecka 33) det 
år de fyller 4 år. 

För samtliga gäller under skolterminen inklusive höstlov. 

Rätt till plats gäller ej under jullov, sportlov, påsklov. För 

sommarlov gäller ej rätt till plats veckorna 26-32. Rätt till 

plats gäller ej heller klämdag (fredag) i Kristi 

Himmelfärdshelgen samt eventuell klämdag i samband 

med 1 maj och nationaldagen. Förskolechef kan besluta 

om lokala avvikelser inom ram. 

- Äldre syskon till nyfött syskon får behålla befintlig plats i 30 

kalenderdagar efter det yngre syskonets födelsedatum. 

- Äldre syskon till nyfödda tvillingar får behålla befintlig plats i 30 

kalenderdagar efter de yngre syskonens födelsedatum och 

därefter 30 timmar per vecka under hela föräldraledigheten. 

- De har rätt till fritidshem eftermiddagstid fram till 15.30 måndag 

till fredag. Rätt till plats gäller under terminstid. Varje barn har rätt 

till plats under antingen höstlov, sportlov eller påsklov men ej 

under jullov eller sommarlov. Rektor kan besluta om lokala 

avvikelser inom ram. 

• är arbetssökande. De har rätt till förskola, pedagogisk omsorg eller 

fritidshem efter behov. 

• uppbär sjukpenning eller graviditetspenning 

• får ålderspension eller avtalspension. 

• får avgångsvederlag. 

• får sjukersättning (sjukpension). 

• är asylsökande 

• är från annat EU/EES-land 

- Barn från annat EU/EES-land har rätt till barnomsorgsplats på 
samma villkor som barn som är folkbokförda i kommunen (EEG 
1612/68), förutsatt att barnet stadigvarande vistas i Danderyds 
kommun. 

- Barn i diplomatfamiljer från EU/EES-länder har rätt till 

barnomsorgsplats och kommunen kan söka statsbidrag för dessa 

kostnader (SFS 2007:81). Med barn i diplomatfamilj jämställs barn 

till personer som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och 

privilegier, t.ex. FN-personal. 

• Vårdnadshavare till barn från icke-EU/EES land får själva ta 

kontakt med förskolan/pedagogisk omsorg/fritidshem om placering 

och betalning. 

Barn som flyttar till annan kommun 

 

Barn som flyttar från Danderyds kommun har rätt att behålla sin plats i 

verksamheten. Huvudmannen (den fristående eller kommunala enheten) ska 

begära ersättning från barnets nya hemkommun. Vårdnadshavarna ansvarar 

för att omgående meddela huvudmannen vid flytt. 

Barn som flyttar in till kommunen 

 

Barn som ska flytta till kommunen kan ställa sig på kö innan de är 
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folkbokförda och samtidigt informera huvudman (fristående eller kommunal 

enhet) att inflytt pågår samt i mån av plats starta i verksamheten innan denne 

är folkbokförd i kommunen förutsatt att folkbokföringskommunen betalar 

ersättning till huvudmannen i Danderyds kommun. Huvudmannen ska begära 

ersättning från nuvarande hemkommun fram till byte till Danderyds 

kommun. 

Barn som bor i andra kommuner 

 

Barn från andra kommuner kan efter beslut av huvudmannen (den fristående 

eller kommunala enheten) vara inskriven i verksamheten. Huvudmannen 

(den fristående eller kommunala enheten) ska begära ersättning från barnets 

hemkommun. Vårdnadshavarna ansvarar för att omgående meddela 

huvudmannen vid flytt. 

Oreglerad skuld 

 

Ett barn har inte rätt till plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

om vårdnadshavaren har en oreglerad skuld till kommunen avseende avgift 

för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem eller återkrav av 

vårdnadsbidrag. 

 

Köregler 
 

Alla verksamheter 

 

Som grundregel gäller att barnets kötid utgår från ansökningsdatum. 

 

Avvikelse från köreglerna kan i undantagsfall ske av synnerliga pedagogiska 

skäl under läsåret. Exempel: Om det uppstår en ledig plats på en 

småbarnsavdelning så kan man behöva ta hänsyn till köande barns ålder. 

Beslut fattas av huvudmannen (den fristående eller kommunala enheten). 

Anmälan görs tidigast den dag barnet fått ett personnummer. 

Kundvalet ska så långt som möjligt tillgodoses. Vid kapacitetsbrist måste 

kundvalet stå tillbaka för andra kriterier. Barn från Danderyd prioriteras 

alltid före barn från andra kommuner. 

 

Köreglerna gäller för samtliga fristående och kommunala huvudmän. 

 

Om förälder har ensam vårdnad skall denna ange detta i ansökan/avtal. 

När ett barn har två vårdnadshavare med gemensam vårdnad men olika 

folkbokföringsadresser kan en av vårdnadshavarna ställa barnet i kö. Ett 

brev med underrättelse om valda enheter sänds till den vårdnadshavare 

som inte har gjort valet. 

Förskola och pedagogisk omsorg 
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Som grundregel gäller att ansökningsdatumet är kötiden. 

 

Kriterier i rangordning om det finns fler sökande än lediga platser: 

 

1. Barn i behov av särskilt stöd (enligt 8 kap. 9§ skollagen). 

2. Barn från verksamhet i förskola och pedagogisk omsorg som ska 

upphöra. Förturen gäller tills enheten upphört. 

3. Syskon till barn som redan finns inom förskolan/pedagogisk omsorg. 

Syskonförturen gäller endast barn folkbokförda i Danderyd. Finns flera 

barn prioriteras barnen enligt ansökningsdatum. 

4. Första barnet enligt ansökningsdatum. 

5. Barn från andra kommuner enligt ansökningsdatum. 

 

Barnet får stå i kö till maximalt fem olika förskolor/pedagogisk omsorg. Om 

barnet står i kö till mer än en förskola/pedagogisk omsorg måste barnets 

vårdnadshavare rangordna sina val. 

 

När barnets vårdnadshavare tackar ja till en plats behåller barnet sin kötid 

till övriga tidigare gjorda val enligt nedan: 

 

Alla val med lägre rangordning stryks när vårdnadshavaren tackar ja till en 

plats. Vårdnadshavare kan dock välja att stå kvar på alternativ med högre 

rangordning. 

 

Vårdnadshavare med barn utan placering kan tacka nej till en plats och 

samtidigt flytta önskat placeringsdatum till ett senare datum högst 1 gång. 

Det innebär att kötiden behålls men barnet är inte garanterad någon plats på 

just den enheten om något annat barn önskar börja tidigare. 

 

Om ett barn som redan har en placering erbjuds en ny plats och 

vårdnadshavaren tackar nej, förlorar barnet sin plats i kön till den 

förskola/pedagogisk omsorg som har erbjudit platsen. 

 

Fritidshem 

 

Som grundregel gäller att anmälningsdatum är kötiden. 

 

Kriterier i rangordning om det finns fler sökande än lediga platser: 

 

1. Elever i behov av särskilt stöd (enligt 14 kap. 6§ skollagen). 

2. Elever inskrivna i respektive skolas förskoleklass och årskurs 1-6. 

 

Öppettider etc 
 

Förskola och pedagogisk omsorg 

 

Förskoleverksamhet omfattar en ramtid på minst 50 timmar/vecka 

med ett flexibelt öppethållande som utgår från vad som anses vara 
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normal arbetstid vardagar under dagtid som regel mellan 7.30-17.30. 

Öppethållandet anpassas efter vårdnadshavarnas behov. 

 

Öppethållandet ska anpassas efter vårdnadshavarnas behov. 

Öppettiderna ska vara minst 40 timmar per vecka. 

 

Verksamheten ska erbjudas alla vardagar hela året. Förskolor och 

pedagogisk omsorg har dock rätt att stänga två dagar per år för 

planering och utbildning utan avdrag av peng och ersättning. 

Fritidshem 

 

Barn i åldern 6-12 år erbjuds fritidshem före och efter skoltid. 

Verksamheten omfattar en ramtid på minst 50 timmar/vecka med ett 

flexibelt öppethållande. Under läsåret ingår lektionstiden i ramtiden. 

Öppettiderna inom ramen fastställs i samråd med 

föräldrarepresentanter på respektive skola. 

 

Verksamheten ska erbjudas alla vardagar hela året. Fritidshemmet har 

rätt att stänga två dagar per år för planering och utbildning utan 

avdrag av peng och ersättning. 

Omsorg på kvällar, nätter och helger 

 

Ingen omsorg erbjuds under tider då förskola, pedagogisk omsorg 

eller fritidshem inte har öppet, det vill säga kvällar, nätter och 

helger.  

 

Avgifter 
 

Danderyds kommun har beslutat, i enlighet med riksdagens beslut, att 

tillämpa s.k. maxtaxa för verksamhet inom barnomsorg och fritidshem. 

Taxan gäller alla barn som är folkbokförda i Danderyd för verksamhet som 

drivs i kommunal och fristående regi såväl inom som utanför kommunen. 

 

Avgift tas ut 12 månader om året. Avgift tas ut från och med första 

inskolningsdagen. Lägre månadsavgift än 100 kr faktureras ej. Vid försenad 

betalning tillämpas räntelagens regler om dröjsmålsränta. 

 

Avgift utgår för första, andra och tredje barnet i enlighet med taxan. Från 

och med fjärde barnet utgår ingen avgift. Det yngsta barnet räknas som det 

första barnet, det näst yngsta som det andra barnet o s v, oavsett 

verksamhetsform. Syskonrabatt tillämpas endast för barn som är 

folkbokförda på samma adress. 

 

Avgiften är inkomstrelaterad, med ett maximalt högsta belopp per barn. Den 

högsta inkomstnivån för hushållet är 47 490 kr per månad. För barn i åldern 

1-5 år är maximalt belopp beroende dels på avtalad vistelsetid, dels på antal 
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syskon som är inskrivna inom barnomsorg eller fritidshem. 

 

Vårdnadshavare abonnerar på en plats för sitt barn inom förskola, 

pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyd kommun. Detta innebär att 

vårdnadshavaren inte har rätt till något uppehåll i placeringen utan betalar 

för en plats 12 månader per år. 

 

För barn i förskola och pedagogisk omsorg finns följande taxekategorier 

• Föräldrar som arbetar, studerar eller är arbetssökande 

o Vistelsetid utifrån vårdnadshavarnas behov för arbete eller studier. 

• Föräldrar där minst en är föräldraledig 

o Begränsad vistelsetid, Barn 1-3 år, till och med juli det år barnet 
fyller 3 år, upp till 24 timmar per vecka 

o Begränsad vistelsetid, Barn 4-5 år från och med augusti det år 
barnet fyller 4 år, upp till 30 timmar per vecka 

 

Avgiftsfri allmän förskola, max 15 timmar per vecka, eller 525 timmar per 

år, erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnen fyller 3 år. 

(Inkluderar ej lunch.) 

 

Avgiften för verksamhet inom fritidshem (6-12 år) är inkomstrelaterad med 

ett maximalt belopp beroende på antal syskon. 

 

Vid övergång från förskola eller pedagogisk omsorg till fritidshem påverkas 

avgiften från och med den 1 augusti det år barnet börjar i den nya 

verksamheten. 

 

• Om vårdnadshavarna vill ha plats i fritidshem övergår placeringen 

automatiskt från förskola eller pedagogisk omsorg till fritidshem 

• Om vårdnadshavarna inte vill ha plats i fritidshem så ska platsen 

sägas upp via kommunens hemsida www.danderyd.se, E-tjänst 

förskola och skola. 

Avtal om närvarotid 

 

Till grund för avgift ligger ett avtal om placering och närvarotid. Avtalet 

baseras på den genomsnittliga närvarotiden per vecka. Avtal anses föreligga 

när vårdnadshavare via kommunens hemsida, www.danderyd.se gjort ett val, 

fått en placering som godkänts av huvudmannen (den fristående eller 

kommunala enheten) i en placeringsbekräftelse. 

 

Tillsynsbehov föreligger under tiden som vårdnadshavarna 

arbetar/studerar samt under restid till och från arbetet/skolan samt 

dygnsvila vid schemalagt förvärvsarbete på obekväm arbetstid 

 

Tillsynsbehov föreligger inte när någon av vårdnadshavarna är lediga 

från sitt förvärvsarbete/studier, med undantag av ledighet med 

sjukpenning eller graviditetspenning. 

 

I de fall förskolan/pedagogisk omsorg och vårdnadshavare inte kan 

http://www.danderyd.se/
http://www.danderyd.se/
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komma överens om närvarotid, är det förskolan/pedagogisk omsorg som 

slutligen avgör vistelsetiden. Hänsyn kan bl.a. tas till barnets ålder och 

behov av pedagogisk verksamhet samt familjens situation i övrigt. 

 

Ändring av avtalstid träder i kraft upp till 1 månad efter anmälan. Anmälan 

görs på kommunens hemsida, www.danderyd.se. 

Inkomstredovisning 

 

Avgiften beräknas på hushållets angivna gemensamma, aktuella 

bruttoinkomst (inkomst före skatteavdrag). 

 

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer 

som utan att vara gifta med varandra, lever tillsammans och där barn finns 

som är folkbokförda på samma adress. 

 

Uppgår den gemensamma månadsinkomsten till 46 080 kronor per 

månad (2017 års nivå) behöver inte någon inkomstuppgift insändas. 

 

I den avgiftsgrundande inkomsten ingår lön, inkomst av näringsverksamhet 

och skattepliktiga transfereringar (t.ex. sjukpenning och föräldrapenning). 

Skattefria transfereringar som barnbidrag och bostadsbidrag ingår däremot 

inte. 

 

Båda makar/sambo ska underteckna inkomstredovisningen. Underlag som 

styrker inkomsten ska bifogas. Underlag som styrker inkomst ska bifogas. 

Kommunen har rätt att kontrollera inkomstuppgifterna. 

 

Förändring av inkomst ska omedelbart meddelas till kommunens 

handläggare av barnomsorgsavgifter. 

 

Kommunen har rätt att efterkräva för lågt inbetald avgift om den 

avgiftsskyldige angett för låg inkomst eller inte meddelat höjd inkomst. 

Faktura 

 

Vid utebliven betalning upphör rätten till plats. Detta gäller inom hela 

verksamheten i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem så länge 

skulden varar. Det gäller även för eventuella syskon som inte skrivits in i 

verksamheten. 

Delad faktura 

 

Vid gemensam vårdnad då båda vårdnadshavarna är i behov av barnomsorg 

kan avgiften delas mellan vårdnadshavarna och två fakturor gå ut. Avgiften 

beräknas på respektive hushålls inkomst, varför båda vårdnadshavarna 

måste lämna inkomstuppgift om den understiger den nivå som årligen 

fastsälls enligt Förordning 2001:10. Båda vårdnadshavarna ska underteckna 

att de vill ha delad faktura. De sammanlagda avgifterna kan inte överstiga 

högsta maxtaxaavgift. 

 

http://www.danderyd.se/
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Uppsägning 
 

Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning görs av vårdnadshavare via 

kommunens hemsida www.danderyd.se, E-tjänst förskola och skola. 

Avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder 

platsen eller ej. 

 

Vid övergång från förskola eller pedagogisk omsorg till fritidshem påverkas 

avgiften från och med den 1 augusti det år barnet börjar i den nya 

verksamheten. 

 

• Om vårdnadshavarna vill ha plats i fritidshem övergår placeringen 

automatiskt från förskola eller pedagogisk omsorg till fritidshem 

• Om vårdnadshavarna inte vill ha plats i fritidshem så ska platsen 

sägas upp via kommunens hemsida www.danderyd.se, E-tjänst 

förskola och skola. 

 

Abonnemanget omfattar även byte mellan olika förskolor, mellan förskola 

och pedagogisk omsorg eller förskola/pedagogisk omsorg och 

fritidshemsverksamhet. Undantaget är om uppehållet mellan två 

placeringar varar mer än 90 kalenderdagar. 

 

I de fall plats återtas inom 3 månader från avslutsdatum tas avgift ut som om 

platsen inte varit uppsagd. 

Byte till annan förskola eller pedagogisk omsorg 

 

Vid byte till annan förskola eller pedagogisk omsorg är uppsägningstiden en 

månad. 

http://www.danderyd.se/
http://www.danderyd.se/

