
KORT INFORMATION OM REGLER
OCH AVGIFTER I FÖRSKOLAN



VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN I NACKA!
Ditt barn har just börjat förskolan och det är många nya saker att ha koll på. I den här broschyren har vi samlat 
information kring det som många vårdnadshavare frågar om. Mer information och fler vanliga frågor hittar du på 
Nacka kommuns webbsida: nacka.se/forskola.

Förskolan är första steget i ditt barns utbildning och förskolan lyder under skollagen (2010:800). I Nacka 
kommun är utbildningsnämnden myndighet enligt skollagen. Sist i broschyren hittar du kort information om 
utbildningsnämndens kvalitetsarbete.  

VÅRDNADSHAVARENS ANSVAR
Du ansvarar för att rätt vistelsetid och rätt inkomstuppgift finns registrerade i e-tjänsten. Ändring av vistelsetid ska 
du göra i e-tjänsten senast 30 dagar i förväg. Ändrad inkomst ska du snarast registrera i e-tjänsten.

Om vistelsetid eller inkomstuppgift är fel eller saknas blir även din faktura fel. Felaktiga fakturor rättas högst en 
månad bakåt i tiden. Övriga rättningar görs vid den årliga avgiftskontrollen. Avgiftskontrollen är kopplad till den 
statliga inkomstdeklarationen och därför tar det 1,5-2 år innan fakturan rättas.

FÖRSKOLANS ANSVAR 
Den dagliga verksamheten på förskolan ansvarar förskolans ägare/huvudman för. Om du har funderingar kring 
eller synpunkter på verksamheten ska du vända dig till förskolans chef.

Alla förskolor ska erbjuda verksamhet 6.30-18.00 varje vardag under hela året, utom midsommarafton, julafton 
och nyårsafton. För pedagogisk omsorg gäller 7.00-17.00. Om dina arbetstider är sådana att du behöver lämna före 
06.30 eller behöver hämta efter 18.00 kan du ansöka om omsorg på obekväm tid. Mer information finns på webben: 
nacka.se/obekvam-tid.



UTDRAG UR NACKA KOMMUNS REGLER FÖR FÖRSKOLA
Nedan har vi samlat information om de regler som vi får mest frågor om. Fullständiga regler hittar du på webben: 
nacka.se/forskola. 

VISTELSETID VID ARBETE ELLER STUDIER 
Du som arbetar eller studerar har rätt till en vistelsetid 
- inom förskolans öppettider - som motsvarar din 
arbetstid/studietid plus restid. 

Du har inte rätt att ha ditt barn på förskolan när du 
är ledig, exempelvis om du har semester/lov eller är 
kompledig.  

Behöver du ändra vistelsetiden gör du det minst 
30 dagar i förväg via Nacka kommuns e-tjänst.

VISTELSETID FÖR FÖRÄLDRALEDIGA
Du som är föräldraledig med ett nyfött syskon har rätt 
till 25 timmar i veckan för det äldre barnet. 
Hur vistelsetiden fördelas över veckan bestämmer 
du och förskolan tillsammans. Den nya vistelsetiden 
registrerar du i e-tjänsten och den ska börja gälla 
senast 30 dagar efter syskonets födelse.

VISTELSETID FÖR ARBETSSÖKANDE
Du som är arbetssökande har rätt att ha ditt barn 25 
timmar i veckan på förskolan. Du bestämmer hur 
vistelsetiden fördelas över veckan. När du börjar 
arbeta igen har du rätt att utöka ditt barns vistelsetid 
direkt.
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DU BETALAR AVGIFT ENLIGT MAXTAXANS REGLER
Nacka kommun tillämpar maxtaxa vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften maximalt kan bli. Det 
aktuella inkomsttaket och aktuella avgifter hittar du på webben: nacka.se/avgifter-forskola. Din avgift beräknas 
utifrån uppgifterna i e-tjänsten gällande barnets vistelsetid och hushållets inkomstuppgifter. 

På webbsidan www.nacka.se/avgifter-forskola finns funktion där du genom att fylla i din inkomst kan räkna ut din 
förskoleavgift.

INKOMSTUPPGIFT
För att du ska få rätt avgift är det alltså viktigt att du har en aktuell inkomstuppgift i e-tjänsten. Om du får ändrad 
inkomst ska du snarast ändra inkomstuppgiften i e-tjänsten.

AVGIFTSKONTROLL
Nackas strävan är att alla hushåll ska betala rätt avgift enligt gällande taxa. Därför genomför Nacka kommun 
årligen en avgiftskontroll då felaktiga avgifter rättas till. Kontrollen genomförs genom att de inkomstuppgifter som 
hushållet lämnat i e-tjänsten jämförs med taxerad inkomst hos Skatteverket. Om kontrollen visar att hushållet har 
betalat fel avgift görs en avgiftsjustering. Den som har betalat för mycket får pengar 
tillbaka och den som har betalat för lite får en räkning att betala.



FAKTURA
I Nacka betalas förskoleavgiften i efterhand. Den första fakturan som du får ska betalas den sista i månaden efter 
det att ditt barn började på förskolan. Du betalar avgift även för inskolningstiden. Om du har frågor om fakturan 
ska du i första hand vända dig till chefen på din förskola.

DU BETALAR AVGIFT ÄVEN UNDER LEDIGHET
Enligt Nackas avgiftsregler betalar du avgift 12 månader om året, även när ditt barn är borta från förskolan på 
grund av semester eller annan ledighet. Enda undantaget är om ett barn har en sammanhängande frånvaro på grund 
av sjukdom i mer än 30 dagar.

UPPSÄGNING
Uppsägningstiden i Nacka är 30 dagar, oavsett om barnet ska sluta eller om du ska byta anordnare. 
Uppsägningen gör du via e-tjänsten. Du betalar avgift som vanligt under uppsägningstiden, oavsett om ditt barn 
nyttjar platsen eller inte.



UTBILDNINGSNÄMNDENS KVALITETSARBETE
Alla förskolor i Nacka ska hålla hög kvalitet! Förskolan ska utgå från varje barns förutsättningar så att de kan 
utvecklas maximalt, och stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Alla barn och elever ska få det stöd 
och den hjälp just de behöver.

Det finns fyra övergripande mål som gäller för all verksamhet i Nacka. Hur förskolan arbetar för att nå målen 
avgör de professionella i förskolan och deras ägare/huvudmän. Utbildningsnämnden ansvarar för att följa upp och 
utvärdera kvaliteten och måluppfyllelsen för alla förskolor i Nacka. Ansvaret gäller alla barn, oavsett om de går på 
en kommunal eller fristående förskola.

Utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete omfattar bland annat:

• TILLSYN OCH INSYN
Tillsyn och insyn genomförs regelbundet på alla förskolor i Nacka. Det främsta syftet är att säkerställa att 
huvudmännen följer gällande nationella lagar och förordningar samt Nacka kommuns tillämpningsregler.  
För fristående verksamheter säkerställs även att auktorisationskraven uppfylls.

• FÖRÄLDRAENKÄT
En årlig enkät till föräldrar med barn på förskola som bland annat syftar till att följa upp hur väl 
utbildningsnämndens mål och fokusområden har uppfyllts.

• OBSERVATIONER INOM VÅGA VISA
Nacka deltar i VÅGA VISA, ett utvärderingssamarbete med andra kommuner i Stockholms län. VÅGA VISA 
syftar till att öka måluppfyllelsen i förskola och skola. Pedagoger från andra kommuner observerar förskolans 
verksamhet enligt en strukturerad modell. Observatörerna överlämnar sedan en rapport till förskolan med 
iakttagelser och eventuella utvecklingsområden. Rapporterna kan du läsa på webben: jamfor.nacka.se/forskola



NACKA KOMMUNS ÖVERGRIPANDE MÅL OCH  
UTBILDNINGSNÄMNDENS FOKUSOMRÅDEN

BÄSTA UTVECKLING FÖR ALLA

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER I HELA NACKA

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT

MAXIMALT VÄRDE FÖR SKATTEPENGARNA

• Alla barn och elever utvecklas maximalt.
• Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet 

och lust att lära.

• Alla förskolor och skolor i Nacka håller 
hög kvalitet.

• Alla förskolor och skolor är goda miljöer för 
utveckling och lärande.

• Föräldrar har stora valmöjligheter vid val av  
förskola och skola.

• Det är attraktivt att driva förskola och skola 
i Nacka.  Anordnare som ligger i framkant när
det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.

• Nackas förskolor och skolor ska vara i 
kvalitetstoppen jämfört med andra kommuner.

• Alla elever klarar skolan inom avsedd tid.



LÄS MER PÅ WWW.NACKA.SE/FORSKOLA


