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Regler för placering, peng och avgift Täby 
kommun 2023 

Förslag till beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att fastställa Regler för placering, peng 

och avgift Täby kommun 2023, daterad den 1 december 2022. 

Sammanfattning 

En årlig översyn av regler för placerade barn i förskola, pedagogisk omsorg, 

fritidshem och skola som är folkbokförda i Täby kommun har genomförts. 

Reglerna omfattar även avgift för vårdnadshavare och utbetalning av bidrag i 

form av peng till huvudman. Bidragsbelopp (peng) beslutas av barn- och 

grundskolenämnden i eget ärende, och avgift för vårdnadshavare följer 

Skolverkets beräkningar av avgifter för 2023. 

Ärendet 

Regeldokumentet består av tre delar och vänder sig till: 

• både vårdnadshavare och huvudmän och innehåller gemensamma regler  

• vårdnadshavare och handlar om regler för avgift för vårdnadshavare  

• huvudmän och handlar om regler för utbetalning av peng. 

Till dokumentet Regler för placering, peng av avgift Täby kommun 2023 finns 

två bilagor; avgift och bidragsbelopp (peng). Bidragsbelopp (peng) beslutas av 

barn- och grundskolenämnden i eget ärende, och avgifter följer Skolverkets 

beräkningar av avgifter för 2023. 
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Förutom ett par mindre administrativa korrigeringar från tidigare version från 

2022 har följande ändrats: 

 Under rubrik, Omsorg vid föräldraledighet kombinerad med arbete eller 

studier är det ändrat så att kategorin heltidstaxa utifrån omsorgsbehov 

ska användas istället för kategorin utökad omsorg. Detta innebär en 

förenkling då det är samma peng och taxa för heltid och utökad omsorg,                                                                                           

det underlättar dessutom för utförare då de inte behöver ändra taxa när 

vårdnadshavare går tillbaka till heltid.  

 Under rubrik Avgiftsfri förskola har följande text lagts till, ”Information 

om förskolans syfte och barnets rätt till förskola skickas ut inför höst- och 

vårtermin till vårdnadshavare för barn som saknar placering.” Allt enligt 

Skolverkets beslut om uppsökande verksamhet för avgiftsfri förskola som 

träder i kraft den 1 juli 2023. 

 Under rubrik 1.2 Fritidshem har det förtydligats att verksamheten har rätt 

att begära in skriftliga underlag som styrker vårdnadshavarnas 

sysselsättning samt för att elev ska få delta i verksamheten krävs ansökan 

och placering. 

 Under rubrik Avgift och faktura har ett flertal förtydliganden gjorts. Dels 

att kommunen fakturerar vårdnadshavaren till barn som är folkbokförda i 

kommunen även om barnet är placerad i annan kommun. Dels att 

kommunen har rätt att korrigera ev. felaktigheter upp till tre år tillbaka i 

tiden. Detta med stöd av 2 § preskriptionstid för konsument enligt 

Preskriptionslagen (1981:130). Vidare har detaljerad information om 

dröjsmålsränta och kravhantering tagits bort och ersatts med mer generell 

information i samråd med Redovisningsenheten. 

 Under rubrik 3.1 Gemensamma regler för alla verksamheter är två 

punkter tillagda. Dels att kommunen förbehåller sig rätten att neka till 

retroaktiva ändringar i de fall huvudman anses haft skälig tid att göra 

dessa ändringar och dels att kommunen förbehåller sig rätten att 

korrigera placeringar retroaktivt i upp till tre år i samstämmighet med  

både avgiftskontroll och ändringen ovan mot invånare i Avgift och 

faktura. 

 Enligt beslut av Skolverket byter grundsärskola namn till anpassad 

grundskola med start den 2 juli 2023 varvid anpassad grundskola har 

lagts inom parentes efter grundsärskola i dokumentet. 
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Ekonomiska överväganden 

Bidragsbelopp (peng) beslutas av barn- och grundskolenämnden i eget ärende, 

och avgift följer Skolverkets beräkningar av avgifter för 2023.  

Maria Assarsson 

Utbildningschef 

Henrik Mattisson 

Chef Stab utbildning 

Bilagor 

- Regler för placering, peng och avgift Täby kommun 2023, daterad  

den 1 december 2022 
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