Important notice on changes regarding childcare in Norrköping.
A translation of this letter to English, Arabic and Somali can be
found on our website www.norrkoping.se/ansokanforskola

Viktig information till dig som har eller ska ansöka om
plats i förskola eller på fritidshem
Ny e-tjänst för förskola och fritidshem
Från och med den 4 november 2015 ansöker du som vårdnadshavare själv i vår nya
e-tjänst för förskola och fritidshem. Även du som har barn på fristående förskola påverkas av
förändringen. E-tjänsten och mer information hittar du på www.norrkoping.se/ansokanforskola
Alla dina ärenden samlas under Min sida i e-tjänsten. Du kan:






Ansöka om plats
Säga upp plats
Ändra omsorgstid (om du börjat studera, arbeta eller blivit arbetslös)
Ändra inkomst
Ändra dina uppgifter (registrera e-postadress med mera)

Mellan den 21 oktober och den 4 november är ansökan till barnomsorg stängd. Under den här tiden
kan du inte ansöka om plats i förskola eller fritidshem.

Ändrad maxtaxa
Från och med första juli 2015 är taket för maxtaxa höjt till 42 890 kr för hushållets samlade inkomst.
Maxtaxan bestäms av staten och höjs med jämna mellanrum. Det är därför mycket viktigt att du alltid
lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska
fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i
avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen.

Delad faktura för de som separerat
Vårdnadshavare som inte delar hushåll men som båda utnyttjar en plats i förskolan ska få varsin
faktura, baserad på hushållets inkomst. Från och med den 1 januari 2016 är det obligatoriskt för
vårdnadshavare som har flyttat isär att ansöka om delad faktura.

Avgiftskontroll
Norrköpings kommun kontrollerar i efterhand om du har betalat rätt avgift för barnomsorg.
Om du inte angett rätt uppgifter kan du bli skyldig att betala i efterhand, och du får då en
faktura när kontrollen sker efter två år. Har du frågor om avgiftskontrollen kan du läsa mer
på www.norrkoping.se/avgiftskontroll eller kontakta oss via vår e-tjänst.
Med vänlig hälsning,
Linnea Lagnström
Administrativ chef
Utbildningskontoret, Norrköpings kommun

E-post
boplacering.utbildning@norrkoping.se

