
 
 
 
 
 

 
 
Kommunal förskola/fritidshem 
 
 
 
E-tjänst för förskola/fritidshem 
För dig som är vårdnadshavare har Heby kommun en e-tjänst för förskola o 
fritidshem. Du hittar länken till e-tjänst på  
https://heby.ist.se/ 
 
I e-tjänsten för förskola kan du: 

 Söka plats i förskola och fritidshem 

 Uppdatera kontaktuppgifter och familjemedlemmar (sambo) 

 Registrera inkomst 

 Få en översikt över alla dina barns placeringar 

 Lämna grundschema 

 Säga upp plats 
 
 



 
Söka plats i förskola 
När du ska ställa ditt barn i kö till förskolan kan du använda e-tjänst, utan att logga in 
(eller logga in med e-legitimation.) 
 
Du måste ange ditt mobilnummer och din e-postadress. 
 
Ditt barn kan tidigast få en plats när han eller hon fyllt 1 år. Anmälan får lämnas från 
och med barnets födelse. Ködatum sätts dock tidigast till 4 månader innan önskat 
behovsdatum. 
 
Kontakta Barn- och utbildningskontoret om ni önskar en förskola i en annan kommun, 
om ni är ett familjehem och önskar placering eller har skyddat id. 
 
Om du inte har svensk personnummer eller av någon annan anledning inte kan 
ansöka om plats i E-tjänst finns blankett att hämta hem från heby.se 
 
Erbjudande om plats 
Erbjudande ska accepteras eller avböjas med e-tjänst eller skriftligt till handläggare. 
Om svar inte lämnats inom föreskriven tid på erbjudandet tas barnet automatiskt ur 
kön. 
 
Om placeringen accepteras ska inkomstuppgift bifogas svaret. Lämnas ingen 
inkomstuppgift debiteras platsen med högsta avgift enligt maxtaxan. 
 
Öppettider 
Förskola och fritidshem erbjuds helgfria vardagar, med undantag för julafton, 
nyårsafton samt midsommarafton. 
 
En dag varje månad stänger förskolorna och fritidshemmen en timme tidigare än 
ordinarie öppethållande för att kunna hålla arbetsplatsträffar. Fyra dagar under året 
stänger förskolorna och fritidshemmen för planeringsdagar. 
 

Närvarotider 
Du arbetar eller studerar: 
Omsorgstiden = Arbets-/studietid + restid till och från arbete/skola. 
 
Du är föräldraledig eller arbetssökande: 
Då har du ej rätt till fritidshemsplats. 
Placerade barn i förskola har rätt till 15 timmar /veckan och timmarna förläggs så att 
de passar den pedagogiska verksamheten i respektive förskola. 
 
Allmän förskola 3-5 år: 
Alla 3 – 5 åringar ska erbjudas minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan från och 
med höstterminen det år de fyller tre år. 15 timmar/veckan mellan kl 9.00 – 12.00, 
platsen får endast utnyttjas på skoldagar, inte under lov o studiedagar. Platsen är 
avgiftsfri. (Övriga 3 – 5 åringar med andra vistelsetider får en reduktion av avgiften, 
se nedan) 
 
Vad kostar barnomsorgen? 
Full avgift tas ut 12 månader om året från och med placeringsdatum, oavsett barnets 
vistelsetid. Platsen är ett abonnemang och avgift betalas även om barnet tillfälligt är 
borta, till exempel på sommarlov och semestrar. 
 



Avgiften per månad inom förskole/fritidshemsverksamhet beräknas med en 
procentsats av hushållets skattegrundande inkomst (före skatt), dock högst 
maxtaxans tak. Med hushåll avses både ensamstående och makar med eller utan 
gemensamma barn. Med makar jämställs par som utan att vara gifta med varandra 
lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress. 
 
Exempelvis kostar en förskoleplats 3% och fritidshem 2% av hushållets samlade 
inkomst. 
 
Om ni har fler barn i barnomsorgen i Heby kommun betalar ni bara full avgift för det 
yngsta barnet. På heby.se finns mer information om avgifter för syskon och maxtaxa.  
 
I september det året som barnet fyller 3 år sänks avgiften för barnet. Barn, 3-5 år, 
som är inskrivna i förskolan får en reduktion av avgiften under läsåret. Läsåret 
sträcker sig från och med september till och med maj. Full avgift tas ut under 
perioden juni till och med augusti. 
 
Ändrade familjeförhållande 
I e-tjänst ska du anmäla när dina familjeförhållanden ändras. Där kan du ta bort eller 
lägga till sambo, efter att ändring skett i folkbokföringen. 
 
Delad faktura 
Vårdnadshavare som har delad vårdnad, men som inte bor ihop, kan ansöka om 
delad plats om båda vårdnadshavarna behöver barnomsorg. Det betyder att ni får 
varsin faktura. Önskar ni ha delad faktura kan ni hämta hem blanketten ”Ansökan om 
delad faktura” från heby.se. 
 
En faktura grundas alltid på hela hushållets inkomst. Det betyder att om ni tjänar 
olika mycket kommer ni också att få betala olika mycket i avgift, efter en delning. Har 
du delad faktura betalar du 50% av den avgift som beräknas på hushållets inkomst. 
 
Om du får en ny sambo ska även den inkomsten registreras. 
 
Registrera din inkomst 
Inkomsten registrerar du i e-tjänst för förskola. Om ni är två vuxna i hushållet måste 
bådas inkomst registreras. Har du ej möjlighet att logga in med e-legitimation kan ni 
hämta hem blanketten ”Inkomstuppgift” från heby.se. Om ni inte registrerar inkomst 
kommer ni att få betala full avgift enligt maxtaxan. 
 
Uppsägning 
Du har en månads uppsägning på platsen i förskolan/fritidshem. 
 
Du ska säga upp platsen i e-tjänst. Har du ej möjlighet att logga in med e-legitimation 
kan ni hämta hem uppsägningsblankett från heby.se. Du kan inte säga upp platsen 
muntligt på förskolan/fritidshemmet. 
 
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. 
 
Uppsägning av plats under perioden juni till och med augusti befriar ej från 
betalningsansvar om barnet återkommer till förskole- eller fritidsverksamheten inom 3 
månader. 
 



Kommunala förskolor: 
 
Heby 
 
Förskolan Bullerbyn 
Skolgatan 3 
744 31 Heby 
 
Förskolan Lönneberga 
Stationsvägen 13 
744 31 Heby 
 
Morgongåva 
 
Morgongåva förskola 
Genvägen 8 
744 50 Morgongåva 
 
Vittinge 
 
Vittinge förskola 
Ösbylundsvägen 1 
744 95 Vittinge 
 
Tärnsjö 
 
Tärnsjö förskola 
Gullsmyravägen 10 
740 45 Tärnsjö 
 
Harbo 
 
Harbo förskola 
Klockarvägen 2 
740 47 Harbo 
 
Östervåla 
 
Förskolan Leklandia 
Dillnersväg 14 
740 46 Östervåla 
 
Förskolan Graniten 
Blockgatan 2 
740 46 Östervåla 


