
Förskola i 
Norrköpings 
kommun 

Delad faktura
Vårdnadshavare som har delad vårdnad, men 
som inte bor ihop, ska ansöka om delad plats om 
båda vårdnadshavarna behöver barnomsorg. Det 
betyder att ni får varsin faktura. 

För att få delad faktura ska du logga in i e-tjäns-
ten för förskola på norrkoping.se. Där ska du 
byta typ av plats på dina barns placeringar. Byt 
till exempel från Arbete/studier till Arbete/studier, 
delad plats. 

En faktura grundas alltid på hela hushållets in-
komst. Det betyder att om ni tjänar olika mycket 
kommer ni också att få betala olika mycket i 
avgift, efter en delning. 

Om du får en ny sambo ska även den inkomsten 
registreras.

Behöver du hjälp med delad faktura kan du  
vända dig till Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21 
telefonnummer 011-15 00 00

Registrera din inkomst
Inkomst registrerar du i e-tjänsten för försko-
la. Om ni är två vuxna i hushållet måste bådas 
inkomst registreras. Om ni låter bli att registrera 
inkomst kommer ni att få betala maxtaxa.

Du betalar avgiften 12 månader/år, så länge du 
har platsen. 

Mer information om vad som räknas som  
inkomst hittar du på norrkoping.se under  
Förskola—så fungerar det.

Rättvis avgift = avgiftskontroll
Norrköpings kommun strävar efter att alla famil-
jer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Den som 
betalat för mycket får pengar tillbaka och den 
som betalat för lite får en särskild räkning att 
betala.

Då avgiftens storlek beror på hushållets inkomst, 
kontrollerar vi att den inkomst som meddelats 
oss stämmer med den uppgift som Skatteverket 
har om taxerad inkomst/inkomster i föregående 
års taxering. Vi kontrollerar också regelbundet 
vilka som är registrerade som sambo.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års 
eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha 
tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från  
Skatteverket.

Uppsägning
Du har två månaders uppsägning på platsen i 
förskolan. Det betyder att om man inte säger 
upp platsen i god tid, får man ändå betala plat-
sen två månader från uppsägningsdatum. 

Du ska säga upp platsen i e-tjänsten. Uppsäg-
ningsdatum är det datum då du registrerar 
uppsägningen i e-tjänsten. Du kan inte säga upp 
platsen muntligt på förskolan.

Om du har en delad plats och säger upp den 
platsen, måste den andra vårdnadshavaren betala 
för en hel plats. Man kan inte ha delad plats om 
man inte har någon att dela med.

Om ditt barn behöver en plats i barnomsorgen 
igen ska du söka i e-tjänsten. 

En plats i förskolan avslutas centralt den 31 juli 
det år som barnet fyller 6 år.

E-tjänst för förskola 
För dig som är vårdnadshavare har Norrköpings 

kommun en e-tjänst för förskola och fritidshem. 

Du hittar länken till e-tjänsten på  

forskolafritid.norrkoping.se

I e-tjänsten för förskola kan du:

• söka plats i förskola och familjedaghem 

• uppdatera kontaktuppgifter och familje-

medlemmar (sambo)

• registrera inkomst

• få en översikt över alla dina barns placeringar

• lämna grundschema

• säga upp en plats

norrkoping.se

facebook.com/Norrkopingskommun

http://forskolafritid.norrkoping.se


Söka plats i förskola 
När du ska ställa ditt barn i kö till förskolan kan du 
använda e-tjänsten, utan att logga in.

Du behöver alltså ingen e-legitimation, men du 
måste bland annat ange ditt mobilnummer och din 
e-postadress. 

Du kan ställa ditt barn i kö när barnet är 6 månader. 
Ditt barn kan tidigast få en plats när han eller hon 
fyllt 1 år.

På norrkoping.se finns en manual för hur du  
registrerar din ansökan. Den manualen finns på flera 
språk.

Behöver du personlig hjälp med att registrera en 
ansökan kan du besöka Kontaktcenter på  
Trädgårdsgatan 21.

När du har en plats
Du gör ändringar på dina barns placeringar i  
e-tjänsten. Du behöver ha en e-legitimation för 
identifikation vid inloggning.

Om du inte har en e-legitimation, erbjuds du  
personlig hjälp på Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 
21. Öppet vardagar kl. 08.00-16.00.

Grundschema lämnas i e-tjänsten för förskola.

Byte mellan olika typer av plats
Byte ska anmälas minst två månader i förväg. 
Endast byte mellan ”Arbetssökande” och ”Arbete/
Studier” får göras från den ena dagen till nästa.

Vilka typer av plats finns det?

Varför behöver ditt barn ha en plats? 

Du arbetar eller studerar:

• Arbete/studier

• Arbete/studier, delad plats

Omsorgstiden = arbetstid + restid till och från 
arbete. Lämna grundschema i e-tjänsten för 
förskola. 

Du är föräldraledig:

• Föräldraledig   

• Föräldraledig, delad plats  

15 timmar/vecka och förskolan bestämmer hur 
tiden ska fördelas. Du måste anmäla byte till en 
annan typ av plats minst 2 månader i förväg.

Du är arbetssökande:

• Arbetssökande   

• Arbetssökande, delad plats

15 timmar/vecka och förskolan bestämmer hur 
tiden ska fördelas. Du får byta till Arbete/studier 
direkt när du får jobb.

Du är hemma: 

• Allmän förskola (från 3år)

• Allmän förskola, delad plats

15 timmar/vecka och förskolan bestämmer hur 
tiden ska fördelas, men platsen får endast utnytt-
jas på skoldagar, inte under lov och på studieda-
gar. Platsen är gratis. Du måste anmäla byte till 
en annan typ av plats minst 2 månader i förväg.

Delad plats ska du ha om:

• Du bor inte ihop med barnets andra vård-
nadshavare, och…

• ni behöver båda en plats i förskolan till ert 
barn.

Vad kostar barnomsorg?
Avgiften för en plats i förskola beror på var du 
har för inkomst. Man räknar ihop alla  
skattegrundande inkomster (före skatt) i samma 
hushåll. 

Exempelvis kostar en förskoleplats för dig som 
arbetar 3% av hushållets samlade inkomst. 

I augusti det året som barnet fyller 3 år sänks 
avgiften för barnet.

Om man har en hög inkomst betalar man som 
mest maxtaxan. Läs mer på norrkoping.se om 
aktuella siffror gällande maxtaxa.

www.norrkoping.se/forskola

Om ni har flera barn i barnomsorgen i  
Norrköpings kommun betalar ni bara full avgift 
för det yngsta barnet. På norrkoping.se finns 
mer information om avgiften för syskon.

Barn som är skrivna i samma hushåll räknas som 
syskon. 

Ändrade familjeförhållande
I e-tjänsten ska du anmäla när dina familjeförhål-
landen ändras. Där kan du ta bort eller lägga till 
sambo, efter att ändring skett i folkbokföringen.

http://www.norrkoping.se/forskola

