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Förändring regler fritidshem from 2017-01-01 
 
Placering i fritidshem 
 
Att ansöka om och få plats 
Barnets hemkommun är ansvarig för att erbjuda barnet plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg. 
Piteå kommun är hemkommun för barn som är folkbokförda i Piteå. Om barnet är skrivet i en annan 
kommun eller om barnet inte är folkbokfört i Sverige, är barnets hemkommun den kommun där barnet 
bor just nu. 
 
Barn till vårdnadshavare som arbetar, studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt har rätt till en plats på fritidshem. 
Barn kan också erbjudas utbildning i fritidshem om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling. 
 
Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.  
Vårdnadshavare som har behov av plats i förskola eller fritidshem ska göra en ansökan. Ansökan ska 
göras via www.pitea.se/barnplacering.  
Ni får en plats så snart ni behöver, men senast inom 3 månader. 

 
Har ni barn som ska börja förskoleklass på hösten och har behov av plats på fritidshem måste ni 
skicka in er ansökan för fritidshem senast xx?? 
 
När vi har en plats att erbjuda skickas en placeringsbekräftelse till vårdnadshavare. Bekräftelsen ska 
skrivas under och returneras till rektor inom 1 vecka. Om bekräftelsen inte returneras, underskriven, 
inom fastställd tid anses vårdnadshavare ha tackat nej till placering och en ny ansökan måste lämnas 
in om behov av plats på fritidshem föreligger. 

 
Observera att avgift alltid tas ut från det placeringsdatum som är angett på 
placeringsbekräftelsen. 
Observera att du betalar avgift från det datum vi erbjuder plats. Samma som för förskolan 
 
Vi erbjuder ditt barn tid på fritidshemmet enligt dina arbetstider. Till arbetstider 
räknar vi tid för arbete och studier, restid till och från arbete/studier samt sovtid för nattarbete 
(arbete 22– 06). 
 
Om barnet inte påbörjar sin placering på fritidshemmet inom en Månad 30 dagar från överenskommet 
placeringsdatum förlorar du platsen och måste lämna in en ny ansökan. 
 
Kom ihåg att lämna dina inkomstuppgifter till Utbildningsförvaltningen innan barnet börjar annars 
debiteras du automatiskt den högsta avgiften. 

 
Arbetar du kväll, helg eller natt kan du ansöka om omsorg för obekväm arbetstid. vid Ringgatan. 
Ringgatan 6 har öppet vardagar kl. 17.00–08.00. På helgdagar är omsorgen öppen dygnet runt. 
Tillgång på plats varierar beroende på barnens schematider. Inte specificera var, kan ändras! 
 
Om ditt barn behöver plats på fritidshem under ett skollov kan du ansöka om lovplats. Du ansöker hos 
Utbildningsförvaltningen och du får ett erbjudande av oss i den mån det finns plats. 
För en lovplats tar vi ut avgift per påbörjad vecka enligt kommunens taxa. 

 
Så får du sänkt avgift 
Vill du ansöka om att få sänkt avgift lämnar du in en skriftlig ansökan 
till Utbildningsförvaltningen. Du kan få minskad avgift om 
barnet har varit sjukt 14 sammanhängande kalenderdagar eller 
hushållets barn tillsammans har varit sjuka 21 sammanhängande 
kalenderdagar. Ta bort regeln så det blir samma som för förskolan 

http://www.pitea.se/barnplacering
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Vill du säga upp barnets plats ska du göra det skriftligt hos 
Utbildningsförvaltningen. Uppsägningstiden är tre månader 30 dagar och 
du betalar avgift som vanligt under denna tid. Om barnet varit 
på fritidshemmet mindre än två månader har du ingen uppsägningstid. Ta bort för att likställa med 
förskolan 
 
Om du blir föräldraledig med ett nyfött syskon avslutar vi platsen för ditt barn utan uppsägningstid. 
Barn som har placering på fritidshem vars vårdnadshavare blir arbetslös, får behålla platsen 30 dagar 
efter det att vårdnadshavaren blivit arbetslös.  
Om eleven inte är närvarande på fritidshemmet inom en sammanhängande period på 30 dagar har 
rektor rätt att avsluta placeringen. 
 

 
Garantiplats Ta bort regel, samma som för förskolan (används inte idag) 
Om ditt barn har en placering och du som vårdnadshavare 
blir arbetslös, kan du välja att säga upp platsen och behålla en 
så kallad garantiplats under ett år. Det betyder att om barnet 
i framtiden behöver en plats igen är hon eller han garanterad 
en plats med kort väntetid. Om du vill kan vi också ta fram ett 
intyg till arbetslöshetskassan som visar att du har en garanterad 
fritidsplats för ditt barn om du får jobb. 
När du får en garantiplats får ditt barn i första hand plats på 
samma avdelning som tidigare, i andra hand på samma förskola, 
i tredje hand inom samma område och i fjärde hand inom 
kommunen. 
Avgiften för en garantiplats följer taxan och vi tar ut den per 
påbörjad månad. Kontakta Utbildningsförvaltningen om du vill 
använda garantiplats. 
Om ni som vårdnadshavare har skilda adresser och delar på 
förskoleplatsen kan ni ändå ha olika placeringsalternativ. Till 
exempel kan den ena vårdnadshavaren vara föräldraledig med 
ett syskon medan den andra arbetar. 

 
Övriga frågor 
Barns rätt till ledighet Inte aktuell skrivning för fritidshem 
Barn som har plats i förskola eller pedagogisk omsorg bör få minst fyra veckors sammanhängande 
ledighet under ett kalenderår (januari till december). 
 
Fritidshemmen har rätt att hålla stängt tre dagar per år för utbildning eller för annat kvalitetsarbete. 
Dessa dagar betalar du vanlig avgift förutsatt att vi erbjuder alternativ plats. 

 
Julafton, nyårsafton och midsommarafton är fritidshemmen stängda. Under dessa dagar erbjuder vi 
inga alternativ. 

 
Under sommaren erbjuder vi pedagogisk omsorg i ett begränsat antal fritidshem. 

 
Ditt barn kan stängas av från sin placering om du som vårdnadshavare inte har betalat avgiften eller 
om det visar sig att barnet har fått platsen på uppenbart felaktiga uppgifter. 

 
Vill du ansöka om undantag från reglerna ska du skicka din ansökan till: 
Piteå kommun 
Utbildningsförvaltningen 
Box 732 
941 28 PITEÅ 
eller till e-post: bu-namnd@pitea.se 
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Avgifter för barn placerade i kommunens fritidshem 
Avgiftspliktiga personer 
 
Du som vårdnadshavaren är den som ansvarar för platsen. Det 
betyder att du är ansvarig för avgiften. För barn placerade i 
familjehem kan familjehemsförälder vara platsinnehavare. 
Med hushåll menas makar, sammanboende, partners, ensamstående 
med barn som lever i växelvis boende eller familjer som är 
folkbokförda på samma adress. Folkbokföringsdatum gäller. 
 
Taxan beräknas på hushållets inkomster, det innebär för: 

• Sammanboende eller gifta: 

Inkomstuppgift lämnas in för båda personerna, även om 
bara en är vårdnadshavare till barnet. 

• Ej sammanboende vårdnadshavare med gemensam 

vårdnad: Om barnet bor hos båda föräldrarna och båda 
har behov av förskola, fritidshem anger var och en hur 
stor del av placeringen som de behöver. Det innebär 
att båda vårdnadshavarna är platsinnehavare. Var och en 
ansvarar för avgift för sin del av platsen utifrån inkomsten 
i hushållet. 

• Familjehem: 

I familjehem som enbart har familjehemsplacerade barn 
räknas arvodet som grund. 

 
Avgiftsgrundande inkomst 
Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets samlade 
inkomster före skatteavdrag och andra skattepliktiga inkomster 
enligt följande: 

• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning 

• Föräldrapenning från Försäkringskassan 

• Sjukpenning eller sjukbidrag från Försäkringskassan 

• Livränta 

• Arbetslöshetsersättning från Arbetslöshetskassan 

• Aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen 

• Pensionsförmåner (ej barnpensioner) 

• Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode. 

• För familjehem räknas endast arvodesersättning. 

 
Egen företagare 

• Inkomst av aktiv och, eller passiv näringsverksamhet. 

• Första året uppskattas inkomsten av företagaren. 

• Efter deklaration och bokslut ska den korrekta inkomsten 

lämnas in till utbildningsförvaltningen för ny beräkning av 
fjolårets avgift. 

 
Varierande inkomster 
Om inkomsten varierar från månad till månad så måste du 
räkna ut den genomsnittliga inkomsten. 

 
Så här fastställs avgiften 
• Du betalar den högsta avgiften för det yngsta barnet (här 
kallat barn 1) i hushållet och sedan minskar avgiften per barn 
i stigande ålder (gäller även barn i fritidshem). Från det fjärde 
barnet betalar du ingen avgift. 
• Du betalar avgift under tolv månader per år. 
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• Du betalar avgiften senast dag 30 varje månad. Avgiften avser 
då innevarande månad. 
• Vid kort placering debiteras minst 7 dagar sammanhängande.. 
Utbildningsförvaltningen 
0911-69 60 00 
www.pitea.se 
www.facebook.com/pitea.se 

För mer information ring: 
Medborgarservice 0911-69 60 00 
Epost: barnplacering@pitea.se 
Utbildningsförvaltningen 
Box 732 
941 28 Piteå 
Besöksadress: 
Strömnäsgatan 3A 
Ansök om fritidsplats via vår e-tjänst www.pitea.se/barnplacering 


