TILLÄMPNINGSREGLER FRITIDSHEM

Datum:
2019-03-28

Tillämpningsregler för
Falkenbergs kommuns fritidshem

Innehållsförteckning
Tillämpningsregler för Falkenbergs kommuns fritidshem
Tillämpningsregler för fritidshem
Sammanfattning
Ansökan och rätt till plats
Från förskola till förskoleklass och fritidshem
Schema
Schema vid vårdnadshavares sjukdom
Omsorg på kvällar, nätter och helger
Omsorg på loven
Fritids Plus
Barn i behov av särskilt stöd
Uppsägning
Vad kostar det?
Kostnad för lovomsorg
Vid växelvis boende
Uppsägning av plats mitt i månaden
Meddela kommunen inkomst att beräkna avgiften på
Avgiftsgrundande inkomst

3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7

Tillämpningsregler för fritidshem
Sammanfattning

I denna skrift finns regler och avgifter för vårdnadshavare som ska söka eller har plats på
kommunala fritidshem i Falkenbergs kommun. Här finns även information om vad som händer vid
till exempel byte av fritidshem. Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för de kommunala
fritidshemmen.
Du hittar information, direktlänkar och blanketter som rör kommunens fritidshem här.

Ansökan och rätt till plats

Elever har rätt till fritidsplats i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete eller
studier (Skollagen 14 kap 5§). Fritidshem finns på alla skolor. Fritidshemmen tar emot barn från
sex år till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år (Skollagen 14 kap 7§). Minimitid för
placering är en månad.
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 fritidshemmets verksamhet, läs mer under
rubriken Barn i behov av särskilt stöd.
Ansökan görs via hemsidan. Det finns också möjlighet att få hjälp via kommunens Kontaktcenter,
Nygatan 32, telefonnummer: 0346/88 60 00.
Från förskola till förskoleklass och fritidshem
När ett barn ska börja förskoleklass sägs förskoleplatsen upp och fritidshemsplats söks om det
finns behov av detta. Alla barn sägs upp den sista juli det år de fyller 6 år men självklart kan man
säga upp platsen tidigare om man så önskar. Alla barn avslutas automatiskt sista juli det år de
fyller 6 år om man inte valt att själv säga upp platsen tidigare. Från och med 1 augusti blir alla 6åringar skolbarn.
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, på grund av skiftarbete får räknas in. Schemat läggs in via vår e-tjänst.

Schema vid vårdnadshavares sjukdom
I de fall där vårdnadshavare är sjukskriven utgår man från ordinarie schema. Vid avvikelse från
ordinarie schema gör rektor en överenskommelse med vårdnadshavaren angående vistelsetid med
hänsyn till familjesituationen och barnets bästa.
Omsorg på kvällar, nätter och helger
Om fritidshemsplacering behövs även på kvällstid, nätter och helger tar förskolan/fritidshemmet
Nattugglan emot barn från 1 år till och med vårterminen det år barnen fyller 13 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 det ordinarie fritidshemmet på
de ordinarie öppettiderna och på Nattugglan övriga tider.

Omsorg på loven
För vårdnadshavare som inte har en 12-månaders plats på fritids, på grund av exempelvis
arbetslöshet under läsåret, finns möjlighet att köpa plats på fritidshemmet på loven om behov av
fritidshemsplats uppstår. Det är samma principer som gäller för att bli beviljad omsorg under
loven som under ordinarie läsår (läs mer under Ansökan och rätt till plats). Önskas omsorg på
loven betalar vårdnadshavare för hela perioden (läs mer om kostnad här).
Fritids Plus
Fritids Plus innebär att alla barn mellan 6 och 9 år erbjuds plats på fritids efter skoldagens slut och
fram till kl. 15:00. Detta gäller alltså även de barn som inte innefattas under regelverket kring
Ansökan och rätt till plats. Alla barn har rätt till Fritids Plus till och med vårterminen det år de ska
fylla 10 år. Det är samma taxa som för vanlig fritidshemsplats (se kostnad här).
Fritids Plus gäller endast under ett läsår i taget och inte under studiedagar eller lov. Detta innebär
att alla barns Fritids Plus-placeringar avslutas läsårets sista dag. Ny ansökan måste göras inför
kommande läsår. Vårdnadshavare kan säga upp platsen tidigare om det önskas, läs mer om
uppsägning av plats. (Beslut om rätt till Fritids Plus togs i kommunfullmäktige 2013-11-23.)
Barn i behov av särskilt stöd
Barn som av olika skäl behöver mer tid i skolbarnsomsorg än vad lagen föreskriver gällande rätt
till plats, kan erbjudas detta (Skollagen 14 kap 6§). Avgift debiteras enligt gällande taxa.
Uppsägning
Finns behov av att säga upp fritidshemsplatsen ska det göras 60 dagar i förväg. Avgiften betalas
för uppsägningstiden. Byter eleven plats mellan enheter inom kommunen gäller ingen
uppsägningstid. Uppsägningstiden gäller dock om plats byts till enskild huvudman.

Vad kostar det?

Avgiften för fritidshem är som ett slags abonnemang på tolv månader. Detta innebär att avgiften
betalas 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 maxtaxan 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. Det yngsta barnet räknas alltid som
barn 1, inte förstfödda barnet. Avgiftsnivåerna regleras efter Skolverkets riktlinjer.
För mer information och aktuell avgiftstabell, se på vår hemsida för fritidshem under – Ansökan,
placering och avgifter för fritidshem.

Kostnad för lovomsorg
Lovomsorg köps för en termin åt gången. För lovomsorg utgår ingen syskonrabatt. Lovomsorgen
gäller för en termin och betalas i förskott. Aktuell avgift finns på hemsidan för fritidshem underAnsökan, placering och avgifter för fritidshem.

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. För att få en delad faktura måste vårdnadshavarna ansöka om detta, blankett finns på
hemsidan.
Uppsägning av plats mitt i månaden
Vid uppsägning av plats mitt i månaden reduceras avgiften med 1/30 för de dagar under månaden
som barnet inte hade någon placering.

Meddela kommunen inkomst att beräkna avgiften på
I samband med placeringsstart ska vårdnadshavare meddela kommunen vilken inkomst hushållet
har under året. Meddelas ingen inkomst debiteras maxtaxa. Så fort förändring sker ska
informationen uppdateras. Vårdnadshavaren kan påverka sin inkomst ett kalenderår tillbaka i
tiden. Detta registreras och uppdateras via kommunens e-tjänst.
Kommunen går in i efterhand och kontrollerar om rätt taxa har tagits ut. Det är viktigt att tänka på
att avgiften är beroende av hur mycket vårdnadshavarna tjänar under hela året, så om inkomsten
varierar mycket under året är det bra att veta att avgiften betalas utifrån hur stor månadsinkomsten
i snitt är (beräknat på den sammanlagda årsinkomsten). Visar det sig att den inlämnade
inkomstuppgiften har varit högre/lägre än den faktiska inkomsten, innebär det att kommunen i
efterhand fakturerar/betalar tillbaka avgiften.
Avgiftsgrundande inkomst
Avgiftsgrundande inkomst innan skatt utgörs i huvudsak av hushållets/hushållens sammanlagda
inkomst. Inkomstuppgift avser all skattepliktig inkomst, ersättning samt förmån före skatt
(brutto). Mer information finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

