Information om avgifter och fakturor för plats i förskola, pedagogisk
omsorg, fritidsverksamhet och omsorg på obekväm arbetstid
Lidingö stads kommunfullmäktige har beslutat att använda maxtaxa för att beräkna avgiften
för plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidsverksamhet och omsorg på obekväm arbetstid.
Maxtaxan grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller för både
kommunala och fristående verksamheter.
Räkna ut månadsavgiften
Förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år

Det yngsta barnet i familjen räknas som barn 1 och står för den högsta avgiften. Avgiften
minskar för varje syskon barnet får.
•
•
•
•

Barn 1: 3 procent av inkomsten, dock högst 1 425 kr/månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten, dock högst 950 kr/månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 475 kr/månad
Barn 4: ingen avgift 0 kr/månad

Fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 6-13 år

Det yngsta barnet i familjen räknas som barn 1 och står för den högsta avgiften. Avgiften
minskar för varje syskon barnet får.
•
•
•
•

Barn 1: 2 procent av inkomsten, dock högst 950 kr/månad
Barn 2: 1 procent av inkomsten, dock högst 475 kr/månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 475 kr/månad
Barn 4: ingen avgift 0 kr/månad

Fakturering av avgift
Avgiften faktureras för hel månad tolv månader om året från och med den månad barnet
börjar sin inskolning. Det betyder att du betalar för hel månad oavsett om barnet börjar den
5:e eller den 29:e en månad.
Byter du verksamhet för ditt barn debiterar staden avgift utan uppehåll. Om du säger upp
platsen är uppsägningstiden alltid hela nästföljande månad. Vid uppsägning till exempel i
januari blir februari uppsägningsmånad.
Särskilda regler för öppen eftermiddagsverksamhet

Avgiften faktureras månadsvis med 200 kronor i månaden, förutom i juni och augusti då
avgiften är 150 kronor. Platsen går inte att sägas upp utan avslutas per automatik vid
terminens slut.
Betalningsansvar

Båda vårdnadshavare är ansvariga för avgiften. Lidingö stad skickar fakturan till barnets
folkbokföringsadress, om ni inte har valt att betala via e-faktura eller autogiro. Vid ändring av
fakturamottagare använd e-tjänst på www.eservice.lidingo.se
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Vid betalning efter förfallodagen tar staden ut dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om betalning
uteblir kan barnet mista sin plats.
Reducerad avgift

Om hushållets gemensamma inkomst innan skatt är lägre 47 490 kronor per månad kan
vårdnadshavarna ansöka om reducerad avgift via e-tjänst på www.eservice.lidingo.se
Om hushållets gemensamma inkomst innan skatt är 0 kronor och du inte kan betala avgiften,
ska du vända dig till omsorgs- och socialförvaltningen. Förvaltningen bedömer om rätt till
bistånd utifrån socialtjänstlagen och beslutet om bistånd ligger till grund för reducering av
avgiften.
Hushåll som beviljats avgiftsreduktion ska så snart aktuell inkomst förändras anmäla det till
lärande- och kulturförvaltningen. Den som inte anmält aktuell inkomst och därmed betalt för
låg avgift kan efterdebiteras för innevarande år samt upp till tre kalenderår bakåt i tiden.
Delad avgift mellan vårdnadshavare

Om barnets vårdnadshavare inte bor tillsammans och barnet bor växelvis hos båda, kan
vårdnadshavarna dela på avgiften. Anmäl delad faktura via e-tjänst på
www.eservice.lidingo.se
Autogiro eller e-faktura

Fakturan går att få som e-faktura om du anmäler dig vida din internetbank. Du kan också
anmälan autogiro via www.eservice.lidingo.se
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Avgiftstabell
Förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år
Barnets ålder och närvarotid
1-3 år
(gäller t.o.m. juni det år barnet fyller 3 år)

15 timmar eller mindre i veckan
Mer än 15 timmar i veckan

Månadsavgift per barn
1

2

622
1 425

416
950

3

4

209
475

0
0

3-5 år
(gäller fr.o.m. juli det år barnet fyller 3 år, avdrag gjort för
allmän förskola)

1

15 timmar eller mindre i veckan
Mer än 15 timmar i veckan

2

0
950

0
633

3

4

0
316

0
0

Fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 6-13 år
(gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år)

Månadsavgift per barn

1

Oavsett antal timmar i veckan

2

950

475

3

4

475

0

Öppen fritidsverksamhet för barn i åldrarna 10-13 år
(gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år)

Terminsavgift

1 150
950

Vårterminen
Höstterminen

Omsorg på obekväm arbetstid för barn i åldrarna 1-13 år
Barnets ålder och närvarotid
1-3 år
(gäller t.o.m. juni det år barnet fyller 3 år)

15 timmar eller mindre i veckan
Mer än 15 timmar i veckan

Månadsavgift per barn
1

2

622
1 425

416
950

3

4

209
475

0
0

3-5 år
(gäller fr.o.m juli det år barnet fyller 3 år, avdrag gjort för allmän
förskola)

15 timmar eller mindre i veckan
Mer än 15 timmar i veckan
6-11 år
Oavsett antal timmar i veckan

1

0
950
1
950

2

3

0
633
2
475

0
316
3
475

4

0
0
4
0

Gäller endast för barn som inte har annan plats i förskola, pedagogisk omsorg eller
fritidsverksamhet. Annars ingår omsorg på obekväm arbetstid i avgiften för plats i
förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet
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