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Tillämpningsregler för fritidshem
Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för de kommunala fritidshemmen
Ansökan och rätt till plats
Elever har rätt till fritidsplats i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete
eller studier. Fritidshem finns på alla skolor. Fritidshemmen tar emot barn från sex år till
och med det året barnet fyller tolv år.
Barn kan även i vissa fall ha rätt till fritids i större omfattning om barnet av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling genom fritids. Om detta är
fallet kontaktar ni rektor.
Ansökan görs i första hand via hemsidan, möjligheten finns också att lämna blankett till
det områdeskontor som servar ditt fritidshem. Minimitid för placering är en månad.
Omsorg på kvällar, nätter och helger
Till dig som behöver fritids även kvällstid, nätter och helger tar förskolan/fritidshemmet
Nattugglan emot barn mellan 1 och 12 år. Nattomsorg är till för de barn vars föräldrar
jobbar natt eller har sådana arbetstider att lämning eller hämtning inte kan ske inom de
ordinarie öppettiderna 06:30-18:30. Barnet går på sitt ordinarie fritids på de ordinarie
öppettiderna och Nattugglan övriga tider.
Omsorg på loven
För dig som inte har ett 12 månaders abonnemang på fritids, för att du tex är arbetslös,
finns möjlighet att köpa plats på fritidshemmet på loven. Ansökan ska vara
områdesexpeditionen till handa före 1 mars respektive 1 september.
Schema
Barnets närvaroschema upprättas av vårdnadshavare. Vistelsetiden beräknas som
genomsnitt för max 12 veckor och inlämnas senast 14 dagar innan schemat träder i kraft.
Antal timmar ett barn får plats bestäms utifrån vårdnadshavarnas arbets-/studie- och
restider. Även sovtid, max 8 timmar, pga skiftarbete får räknas in.
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Uppsägning
Om du vill säga upp platsen ska det göras 60 dagar i förväg. Du betalar avgift för
uppsägningstiden. Om du byter mellan enheter inom kommunen gäller ingen
uppsägningstid. Men om du byter till en enskild huvudman gäller uppsägningstiden.
När ditt barn ska börja förskoleklass säger du upp förskoleplatsen och söker
fritidshemsplats om ditt barn har behov av detta.
Vad kostar det?
Avgiften för fritidshem är som ett slags abonnemang på tolv månader. Detta innebär att du
betalar även om barnet inte är närvarande. Hur stor taxan blir beror på hushållets
sammantagna inkomster (det hushåll där barnet är folkbokfört). Om du/ni tjänar mindre än
42 000 kr brutto per månad beräknas avgiften som en procentandel av inkomsten.
Månadsinkomsten beräknas som ett snitt av årets inkomster. För hushåll som tjänar mer än
detta betalas den högsta taxan- så kallad maxtaxa. Om ett hushåll har flera barn i
barnomsorgen betalar man mindre för barn nummer två osv.

Nytt maxtak och avgifter gäller fr o m 170701:
Fritidshem
Inkomst under 45 390 kr/månad

Barn
1
2
3
4

Procent av lön
2,0%
1,0%
1,0%
-

Inkomst 45 390 kr/mån eller mer

1
2
3
4

908 kr
454 kr
454 kr
-

Lovdagsavgift
Tiden 1 september - 28 februari
Tiden 1 mars - 31 augusti
*Syskonrabatt utgår ej
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Avgift
908 kr*
908 kr*

Lovomsorg
Lovomsorg köps för en termin åt gången. För lovomsorg utgår ingen syskonrabatt.
Lovomsorgen gäller för en termin och kostar 908 kr/barn vilket betalas i förskott.
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Vid växelvis boende
Huvudregeln är att avgiftsberäkningen görs för det hushåll som barnet är folkbokfört i. Om
ett barn bor växelvis hos två föräldrar och båda har behov av fritidsplats kan båda vara
platsinnehavare. Det är då möjligt att ha två avgifter som tillsammans motsvarar avgiften
för en plats.
Uppsägning av plats mitt i månaden
Avgiften reduceras då med 1/30 för de dagar under månaden som barnet inte hade någon
placering.
Meddela oss vilken inkomst du/ni har
I samband med att schemat lämnas in meddelar du kommunen vilken inkomst som
hushållet har under året. Om du inte meddelar inkomsten kommer du att debiteras för
maxtaxa. Meddela även ditt områdeskontor om er inkomst skulle ändras under året.
Kommunen går in i efterhand och kontrollerar om rätt taxa har tagits ut. Det innebär att du
kan få betala pengar i efterhand. Tänk på att avgiften är beroende av hur mycket du tjänar
under hela året. Så om din inkomst varierar mycket över året är det bra att veta att du ska
betala avgiften utifrån hur stor din månadsinkomst i snitt är (beräknat på den sammanlagda
årsinkomsten).
Avgiftsgrundande inkomst
Avgiftsgrundande inkomst innan skatt utgörs i huvudsak av hushållets/hushållens
sammanlagda inkomst, exempel på detta ser du nedan, kontakta Skatteverket för att få mer
upplysningar:
•
•
•
•
•
•

din lön
föräldrapenning
sjukpenning
arbetslöshetsersättning
vuxenstudiebidrag
inkomst av näringsverksamhet, efter
avdrag för egenavgifter
• pension
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•
•
•
•
•
•
•

sjukbidrag
rehabiliteringspenning
skattepliktigt vårdbidrag
skattepliktigt utbildningsbidrag
livränta
periodiskt understöd
arvoden

