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Fritids
Om du arbetar eller studerar har du rätt till fritidshem för ditt barn, till och med sommarlovet
det år barnet fyller 13 år. I verksamheten integreras även barn med fysiska och psykiska
handikapp.
I Skara har varje grundskola F-6 ett fritidshem. Fritidshemmets uppgift framgår av skollagen.
”Fritidshemmet ska komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i
utvecklingen” och att ”verksamheten ska utgå från varje barns behov.”

Avgift
Avgiftens storlek beror på hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med tolv. Även inkomster från andra länder räknas, oavsett i vilket land de beskattas. Den inkomstuppgift som du lämnar till oss kommer att jämföras
med den taxerade årsinkomsten hos Skatteverket. Retroaktiv avgiftskontroll genomförs med
två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.
Man betalar för barnets placering, och inte för det antal timmar som barnet är i verksamheten.
Avgiften betalas tolv månader per år. Vid varje fakturatillfälle avser avgiften innevarande
månad. Om första och sista vistelsemånaden inte är en hel månad, debiteras avgiften med 1/30
per dag för den del av månaden som barnet varit placerat.
Om avgiften inte betalas i tid kan fritidshemsplatsen sägas upp av kommunen.
Föräldrar med delat boende ska ha var sin placering och betala avgiften var för sig, utifrån
respektive hushålls inkomst. För sammanboende och gifta räknas bådas inkomster som
avgiftsgrundande, även om barnet inte är gemensamt.

Avgifter för barn med placering på fritids
(fritidshem och familjedaghem)
Barn 1
2% av inkomsten
Barn 2
1% av inkomsten
Barn 3
1% av inkomsten
Barn 4
Ingen avgift

Max avgift 950 kr per månad
Max avgift 475 kr per månad
Max avgift 475 kr per månad

Familjens yngsta placerade barn räknas som ”barn 1”, det näst yngsta som ”barn 2” och så
vidare. Har du barn placerade i både förskola och fritidshem hittar du taxan för
förskoleplaceringen på www.skara.se.
Ändringen av barnomsorgstaxan för barn placerade i förskola, familjedaghem eller skolbarnsomsorg från och med den 1 oktober 2015 beslutades av Kommunfullmäktige den 15 juni 2015
§ 72.

Inkomstuppgift
Inkomstuppgift ska lämnas:





innan barnet börjar på fritidshemmet
när hushållets inkomst ändras
när familjeförhållanden ändras
när barn- och utbildningskontoret begär det

Varje inkomstgrundare i hushållet ska själv registrera sin inkomst via ” M i n a s i d o r ” för
barnomsorg och skolval eller anmäla den på avsedd blankett. Om det inte finns någon
inkomstuppgift registrerad kommer avgiften beräknas på maxinkomst, som för närvarande är
47 490 kronor per månad och familj. Retroaktiva inkomständringar rättas i samband med
avgiftskontrollen.
Alla skattepliktiga inkomster i hushållet är avgiftsgrundande för barnomsorgsavgiften.

Anmälan
Anmälan om fritids gör du via ”Mina sidor” för barnomsorg och skolval (du kan göra din
anmälan både som inloggad eller oinloggad). O m d u i n t e h a r f u l l s t ä n d i gt
p e r s o n n u m m e r g ö r d u d i n a n m ä l a n p å a v s e d d b l a n k e t t . A n m ä l a n bör vara hos
oss senast 2 veckor före önskad placering.
Det finns ingen kö till fritids utan ditt barn kommer få sin placering där det är skolplacerat.

Uppsägning
Uppsägningstiden är två månader (gäller inte vid arbetslöshet) och uppsägningen ska göras
skriftligt via ”Mina sidor” för barnomsorg och skolval, eller på avsedd blankett. Har du sagt
upp placeringen kan barnet tidigast få en ny placering fyra månader från det att
placeringen avslutats (gäller inte vid arbetslöshet).

Schema
Barnets schema ska stämma med tillsynsbehovet. Arbetstid och tid för studier (inklusive
restid till och från arbete/skola) utgör tillsynsbehovet. Schema registrerar du via ”Mina sidor”
för barnomsorg och skolval eller på avsedd blankett.

Sjukavdrag
Om ditt barn är sjukt mer än en vecka kan du få avdrag på avgiften. Från och med dag 8 görs
ett avdrag med 1/30 av månadsavgiften för varje frånvarodag. Anmälan om detta gör du på
avsedd blankett. Fritids ska intyga frånvaron genom att underteckna blanketten.

Arbetslöshet
Om du blir arbetslös får du inte lämna ditt barn på fritids utan måste säga upp placeringen.
Det ska göras via ”Mina sidor” för barnomsorg och skolval, eller på avsedd blankett. Skulle
du få tillfälligt arbete eller ska delta i aktivitet som arbetsförmedlingen ordnar, kan ditt barn få
vara på fritidshemmet enstaka dagar. Dessa dagar anmäler du till fritidshemmet på
blanketten ”Anmälan om fritids enstaka dagar” och avgiften är 100 kronor per dag och
barn. Maxavgiften per månad och familj är samma som ordinarie fritidshemstaxa. För att
få en ordinarie fritidshemsplacering till ditt barn när du är arbetssökande, krävs det att barnet
varit placerat enstaka dagar vid mer än 8 tillfällen den senaste månaden. Barn som inte är
gemensamma räknas som barn i familjen och bör följa samma regler.

Föräldraledighet
När du är föräldraledig får ditt barn inte vara på fritids. Vid syskons födelse får du ha kvar
placeringen till tre veckor efter beräknad nedkomst. Uppsägningen ska göras via ”Mina sidor”
för barnomsorg och skolval eller på avsedd blankett. Uppsägningstiden är 2 månader från den
dag uppsägningen kommer in till kommunen. Barn som inte är gemensamma räknas som
barn i familjen och bör följa samma regler.

Lovfritids
Om du bara behöver fritids till ditt barn under loven kan du, i mån av plats, få det. Ansökan
gör du på blanketten ”Anmälan om fritids enstaka dagar”. Anmälan lämnar du till aktuellt
fritids senast tre veckor före lovets början. Avgiften för lovfritids är 100 kronor per dag och
barn. Maxavgiften per månad och familj är samma som ordinarie fritidshemstaxa.

Kontakt
Telefon

0511-320 16 (måndag till torsdag kl 8.00-12.00)

E-post

barnomsorg@skara.se

