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Ersätter BUN 2011-10-24 Riktlinjer för fritidshem, 

F-klass- 3 och årskurs 4-6 i Vaxholms stad 

 

Riktlinjer för fritidshem och fritidsklubb i Vaxholms stad 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Vaxholms stad ansvarar 
för att erbjuda fritidshem. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Erbjudande av fritidshem  

Fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att 

eleven har behov av plats.  

Fritidshem är en frivillig verksamhet som är 

avgiftsbelagd och erbjuds under låg- och 

mellanstadiet.  

Behovsgrunder 

Fritidshem ska erbjudas i den omfattning det behövs 
med hänsyn till elevs vårdnadshavare som:  

• Arbetar minst deltid.1 Restid inkluderat. 

• Studerar minst deltid. Restid inkluderat.  

• Är föräldraledig med syskon 

• Är arbetslös/arbetssökande 

• Eget behov 

• Särskilt stöd 
 

Vid begäran ska vårdnadshavare kunna lämna 
arbetsgivarintyg, studieintyg eller dylikt relevant 
intyg till verksamheten.   
 

Eget behov 

Elev kan även erbjudas fritidshem om eleven har ett 

eget behov på grund av familjens situation i övrigt.2, 
3 

Särskilt stöd 

Elever ska även i andra fall än som avses i ovan 

nämnd behovsgrund erbjudas fritidshem om de av 

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 

stöd i sin utveckling i form av fritidshem.4   

 
1 Med arbete avses arbete med uppburen ersättning 
2 Skollagen 14 kap. 5 § 
3 Prop. 2009/10:165 kap. 18.5 sid. 407. Exempel på vad som kan utgöra elevs eget behov är elever med annat modersmål än svenska. Elev vars 
föräldrar deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har en funktionsnedsättning som begränsar elevens utveckling. Elev vars föräldrar som är 
långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade, fullgör värnpliktstjänstgöring eller är intagna på behandlingshem eller kriminalvårdsanstalt. 
4 Skollagen 14 kap. 6 § 
5 Prop. 2009/10:165 kap. 18.5 sid. 407 
6 Skollagen (2010:800), 14 kap. 3-4 §§. 

Dessa elevers rätt gäller inte enbart tillgång till 

fritidshem utan även en verksamhet av sådan 

kvalitet att eleven får sitt behov av särskilt stöd 

tillgodosett.5 

Placering vid fritidshem 

En elev i förskoleklass och grundskola ska erbjudas 

fritidshem vid, eller så nära som möjligt, den skola 

där eleven får utbildning. 

Annan kommun eller friskola 

Elev folkbokförd i Vaxholm som går i skola i annan 

kommun och/ eller i fristående skola tas kontakt 

med skolan om fritidshem önskas. Det är också 

möjligt att önska fritidshem i Vaxholm om fristående 

skola inte bedriver fritidshem. Kontakta då 

utbildningsförvaltningen.6 

Elev folkbokförd i annan kommun som går i skola i 

Vaxholm erbjuds plats så nära som möjligt den 

skolan där eleven genomgår sin utbildning.  

Ansökan och uppsägning fritidshem i Vaxholm 

Vårdnadshavare kan ansöka om samt säga upp 

fritidshem i Vaxholms stads e-tjänst.  

Vårdnadshavare med barn som ska börja 

förskoleklass kan göra ansökan om fritidshem i 

samband med ansökan till skola.  
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Krav på regelbundenhet 

För att få ha kvar en plats krävs att eleven 

regelbundet deltar i verksamheten.  

Om eleven inte deltar i verksamheten under en 

fyramånadersperiod informeras föräldrarna om att 

placeringen avslutas till nästkommande 

månadsskifte.  

Ändrade förhållanden 

Om anställningsförhållanden eller annat som kan 

påverka rätten till plats förändras måste detta 

anmälas till fritidshemmet.  

Öppettider 

Fritidshemmet är öppet för morgontillsyn och 

eftermiddagstillsyn och omfattar 55 timmar i veckan 

inklusive tiden eleven går i skolan. 

Öppettiderna anpassas med hänsyn till 

vårdnadshavares önskemål. Rektor vid aktuell skola 

beslutar om öppettider för fritidshemmet. 

Fritidshem ska erbjudas den del av dagen då 

eleverna inte går i förskoleklass eller grundskola 

samt under lov. Fritidshem behöver inte erbjudas 

under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med 

större helger.7 

Tillfällig stängning ordinarie verksamhet 

Vid behov har verksamheterna möjlighet att stänga 

tillfälligt två dagar per termin för utbildning och 

planering, en dag per månad från kl. 16.00 för 

arbetsplatsträff samt under lov. Rektor ska sträva 

efter att planera utbildnings- och planeringsinsatser 

så inte hela verksamheten behöver stänga.  

Om ordinarie fritidshemsverksamhet stänger ska 

annan fritidshemsverksamhet erbjudas så nära som 

möjligt den skola där eleven får sin utbildning.  

Rektor ska i god tid innan stängning informera 

vårdnadshavarna om rätten till tillfällig 

fritidshemsplats i annan verksamhet. 

 
7 Skollag (2010:800) kap. 14 8 § 
8 Enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 
9 Med hushåll avses båda vårdnadshavarna eller ensamstående vårdnadshavare och eventuell make/maka/partner/sambo som är folkbokförd på 
samma adress. Bruttoinkomst är inkomst innan skatt. 

Avgifter i fritidshem 

Vaxholms stad tar ut avgift för plats i både 

kommunal och fristående verksamhet för elever 

folkbokförda i Vaxholm. Avgift ska betalas varje 

månad för plats i fritidshem. Avgiften gäller från 

placeringsdatum och betalas den sista dagen i varje 

månad. Avgift ska även betalas när eleven är ledig 

och ordinarie verksamhet är stängd, till exempel 

under sommaren. 

Avgift under uppsägning av plats 

Avgift ska betalas under två månaders 

uppsägningstid. Uppsägningsmånaden räknas som 

en månad. Hel avgift debiteras för påbörjad månad. 

Avgift ska betalas även om eleven inte nyttjar 

platsen under uppsägningstiden.  

I det fall en plats återupptas inom 90 dagar från 

sista debiteringsdag tas avgift ut som om platsen 

inte varit uppsagd. Detta gäller även vid 

sommaruppehåll mellan förskola och fritidshem i 

samband med barnets övergång till förskoleklass.  

Maxtaxa 

Vaxholms stad tillämpar Skolverkets maxtaxa.8 Om 

hushållets9  sammanlagda bruttoinkomst överstiger 

Skolverkets beslut för årlig avgiftsnivå om 

inkomsttak, betalas högsta avgift. Understiger 

hushållets sammanlagda bruttoinkomst 

inkomsttaket har vårdnadshavare rätt till reducerad 

avgift. Anmälan om inkomstuppgift görs via 

Vaxholms stads e-tjänst. En kontroll kan komma att 

ske hos arbetsgivare eller Skatteverket.  

Förändrad inkomst måste anmälas via e-tjänst. Ny 

inkomstuppgift gäller från och med nästkommande 

månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift 

kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. 
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Lägre avgift vid flera placeringar  

Har vårdnadshavare flera barn i inskrivna i 

fritidshem samt förskola eller pedagogisk omsorg 

gäller rätt till lägre avgift enligt Skolverkets maxtaxa. 

Barnen ska vara folkbokförda på samma adress med 

samma fakturamottagare.  

Synpunkter eller klagomål 

Hänvisas till rektor för aktuell skola fritidshemmet 

tillhör. För vidare kontakt eller ärenden kontaktas 

utbildningsförvaltningen. 

Lagrum 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet.   

Barn- och utbildningsnämnden 

2020-04-27 


