Grundskoleförvaltningen

Regler för kommunala fritidshem från 1 mars 2020
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Enligt skollagen ska fritidshemmet komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan
fullgöras i. Fritidshem ska erbjudas elever i förskoleklass och skola till och med vårterminen det år då
eleven fyller13 år. Pedagogisk omsorg kan erbjudas istället för fritidshem.
Förutsättningen för att eleven ska ha rätt till plats i fritidshem är när vårdnadshavare arbetar, studerar
eller att eleven är i behov av särskilt stöd enligt skollagen eller har behov av plats på grund av
familjens situation i övrigt.
Plats kan även erbjudas elev om denna av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling (14 kap. 5-6 §§ skollagen).
Plats i fritidshem erbjuds elev från och med augusti det år barnet börjar förskoleklass eller grundskola
i den omfattning som behövs med hänsyn till behovet.
Plats i fritidshem ska erbjudas vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får sin
utbildning.
Vårdnadshavare kan också önska att ha fritidshem under skolloven och/eller endast på morgonen
innan skoldagen.
Om elevens vårdnadshavare önskar pedagogisk omsorg (t.ex. familjedaghem) ska kommunen så långt
det är möjligt erbjuda detta på samma villkor som gäller för fritidshem (25 kap. 2§ skollagen).

Ansökan
Ansökan till fritidshem och pedagogisk omsorg görs av vårdnadshavare. Ansökan om fritidshem för
elev från annan kommun får göras när skolplacering beviljats i Göteborg.
Elever vid en fristående skola som inte erbjuder fritidshem har rätt till plats i ett kommunalt fritidshem
nära hemmet.
Ansökan kan göras även om familjen har skuld avseende fritidshem eller pedagogisk omsorg i
Göteborgs kommun. Plats erbjuds då skulden är reglerad. Om vårdnadshavarna har skuld till
kommunen för barnomsorgsavgifter får barn i familjen inte tillträda ny plats innan skulden är reglerad.
Detta görs genom att hela skulden betalas eller att avbetalningsplan upprättas gentemot
inkassoföretaget och att avbetalningsplanen följs.

Plats
Plats i fritidshem ska erbjudas snarast efter det att vårdnadshavare har anmält behov av plats (14 kap.
4§ skollagen).
Förälder som erhåller försörjningsstöd, sjukpenning, sjukersättning eller ålderspension kan ansöka om
plats för sitt barn inom fritidshem eller pedagogisk omsorg. Därefter sker en prövning om rätt till plats
föreligger (14 kap. 5 § skollagen).
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Har barnet två vårdnadshavare med gemensam vårdnad och växelvis boende ska båda
vårdnadshavarna skriva under platserbjudandet. Om barnet däremot huvudsakligen bor hos den ena av
vårdnadshavarna är det tillräckligt med underskrift från denne.

Studiedagar och stängning
För personalens kompetensutveckling kan studiedagar anordnas upp till fem dagar per läsår (SFS
2011:185 3 kap 2§). Detta kan medföra att den ordinarie verksamheten kan vara stängd. Avgiften
påverkas inte av detta. Om vårdnadshavare har behov av omsorg under studiedagarna kan detta
erbjudas. Det kan innebära att eleven hänvisas till annat fritidshem.
Verksamheten i fritidshem har stängt fyra veckor under sommaren. Om vårdnadshavare har behov av
omsorg även dessa veckor finns det möjlighet till barnomsorg.
Vid oplanerad stängning hel dag då ingen annan placering kan erbjudas betalas ingen avgift. Vid
stängning del av dag betalas halv avgift av dagtaxan.

Uppsägning
Vårdnadshavaren måste säga upp platsen skriftligt en månad före den dag barnet ska sluta. Under
denna månad betalar vårdnadshavaren avgiften, oavsett om eleven använder platsen eller inte.
Uppsägningsdatum gäller den dagen grundskoleförvaltningen mottagit en skriftlig uppsägning.
Vårdnadshavaren får en bekräftelse på uppsägningen.

Avgifter
Kommunfullmäktige beslutar om avgifter för elever som har plats inom den kommunala fritidshem
Avgift betalas under 12 månader. Semester, helgdagar eller annan ledighet påverkar inte avgiften.
Avgiften grundas på hushållets sammanlagda skattepliktiga bruttoinkomst per månad, elevens ålder,
typ av placering och hur många barn i familjen som har en placering i förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem.
Lämnas ingen inkomstuppgift betalas maxtaxans högsta avgift.
Avgiften påverkas inte av elevens kortare sjukdomsperioder. Vid längre tids sjukdom (obruten
frånvaro) inträder avgiftsbefrielse från och med 22:a sjukdagen. Läkarintyg ska visas.
Vårdnadshavare med egen rörelse och inte kan uppskatta sin månadsinkomst betalar taxans högsta
avgift. Avgiften regleras när vårdnadshavare visat upp sin godkända självdeklaration för aktuellt
inkomstår.
I de fall eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda använder platsen är båda vårdnadshavarna
platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares
hushåll. Båda vårdnadshavarna betalar halv avgift utifrån sin hushållsinkomst. De två avgifterna kan
inte överstiga maxavgiften för en plats. I de fall eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna och endast
en av dessa har behov av omsorg för eleven debiteras avgift av den vårdnadshavare som använder
platsen utifrån dess inkomster.
Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hushållets inkomster ligger till
grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn.
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Om ett hushåll har två eller fler barn placerade i Göteborgs kommun inom kommunal förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem betalas hel avgift enbart för det yngsta barnet.
Om ett hushåll har två eller fler barn placerade i Göteborgs kommun på kommunal och fristående
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalas hel avgift enbart för det yngsta barnet.
För barn två och tre i familjen betalas syskonavgift. Från och med fjärde barnet betalas ingen avgift.

Ändrade uppgifter och inkomster
Förändring av inkomster som påverkar avgifter ska anmälas så snart som möjligt till kommunen. Det
är vårdnadshavarens ansvar att korrekta inkomstuppgift stämmer. Om vårdnadshavare betalt för hög
avgift har vårdnadshavare möjlighet att få tillbaka mellanskillnaden 2 månader tillbaka från anmält
datum.
Kommunen har rätt att efterdebitera om de faktiska inkomsterna varit högre än de som legat till grund
för avgiften. Om vårdnadshavare har betalat för lite ska vårdnadshavare betala i efterhand dock max 3
år tillbaka.
Förändring av familjeförhållanden som påverkar avgiften ska anmälas så snart som möjligt till
kommunen, justering sker från nästkommande månad.
Vårdnadshavare som har försörjningsstöd ska inkomma med intyg från socialtjänsten. Avgift för
fritidshem utgår inte vid försörjningsstöd.

Stickprov
Grundskoleförvaltningen gör stickprov på vårdnadshavares inkomstuppgifter en gång om året under
hösten. Begäran om inkomst hämtas från Skatteverket. Stickprov omfattas av samtliga årskurser som
har fritidshemsplacering. Vid behov görs även stickprov löpande under året. Förvaltningen har en rutin
för hur stickproven ska genomföras.

Skuld
Om vårdnadshavarna har obetalda fakturor för fritidshem har kommunen rätt att varsla och säga upp
fritidsplatsen.
Om vårdnadshavarna har skuld till kommunen för fritidshemsavgifter får barn i familjen inte tillträda
ny plats innan skulden är reglerad. Ny plats erbjuds om hela skulden betalats eller att avbetalningsplan
upprättats gentemot inkassoföretaget och att avbetalningsplanen följs.

Orosanmälan
Vid uppsägning av fritidshemsplacering på grund av obetalda fakturor har kommunen rätt att göra en
orosanmälan till socialtjänsten.

Arbetssökande
Om vårdnadshavare blivitt arbetssökande ska detta anmälas till kommunen så fort som möjligt. Platsen
avslutas efter en månad eller om vårdnadshavare önskar samma dag som kommunen får informationen
om arbetslösheten.
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Föräldraledig vid syskons födelse
Vid syskons födelse avslutas platsen automatiskt efter en månad. Vårdnadshavare har möjligheten att
begära avslut av fritidsplaceringen samma dag som kommunen får informationen om syskons födelse.
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