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Du som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till förskola på heltid. 

“Min Barnomsorg” är e-tjänsten på stadens webbplats www.stockholm.se för dig 

som förälder med barnomsorg. Där kan du ansöka om förskoleplats, tacka ja/nej 

till platserbjudande, lämna inkomstuppgifter, säga upp förskoleplatsen och ansöka 

om barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

Du svarar på “Min barnomsorg” Svara inom den angivna svarstiden. Det är viktigt 

att du svarar även om du inte intresserad av platsen. Har du redan en förskoleplats 

måste den sägas upp. 

 

Uppsägningstiden är en månad från det att uppsägningen är stadsdelen tillhanda. 

Uppsägningen gör du på “Min barnomsorg” eller skriftligen till stadsdelen. 

 

Vare sig du tackar ja eller nej till ett erbjudande om plats kan du stå kvar i kö till 

dina högre rangordnade val. Hur lång tid det tar innan du får ett nytt erbjudande 

beror bland annat på din köplats och platstillgången. När du fått ett erbjudande om 

plats är barnomsorgsgarantin förbrukad oavsett om du tackar jag eller nej till 

platsen. 

 

Inkomstuppgift lämnar du samtidigt som du tackar ja till platsen på “Min 

barnomsorg”. Lämnas ingen inkomstuppgift kan maxtaxa utgå. 

Vid frågor kontakta Kontaktcenter Stockholm, telefon 08-508 00 508. 

 

Avgift betalas tolv gånger per år den sista varje månad för innestående månad. 

Eventuell justering av avgiften kommer på räkningen månaden efter. Från och med 

augusti det år ditt barn fyller 3 år omfattas barnet av allmän förskola. Då utgår 

deltidstaxa. 

 

 
 

 

För barn 1-3 år kan du få deltidsavgift när du har ditt barn max 30 timmar i veckan 

på förskolan. Ändring av vistelsetid gör du på ”Min barnomsorg”. Ändringen  kan 

bara göras från den första varje månad och ska anmälas en månad i förväg. 

Från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år omfattas barnet av allmän 

förskola. Då utgår deltidstaxa. 

 

  

Förskolan har öppet efter föräldrarnas behov inom ramtiden. Ramtiden är mellan 

06.30-18.30  helgfria vardagar, utom julafton, nyårsafton och midsommarafton. 

 

Barnomsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn folkbokförda i Stockholm 

och vars föräldrar/vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, 

nätter och helger. Ansökan görs via ”Min barnomsorg”. Vid frågor kontakta 

Kontaktcenter Stockholm, telefon 08-508 00 508 

Om ditt barn ska vara ledig en längre sammanhängande period än två månader 

ska du ansöka skriftligen till stadsdelen om att få ha kvar förskoleplatsen. Under 

godkänd frånvaro betalar du avgift som vanligt. 

Flyttar du till en annan kommun kan ni, efter skriftlig ansökan till stadsdelen, få 

ha platsen kvar i högst två månader från det att ni är folkbokförda på den nya 

adressen, under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen 

tecknas mellan staden och hemkommunen 
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