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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Klas Lind, Sara Bäckström

2020-09-25

Dnr BOU 2018-659

Barn- och ungdomsnämnden

Resursfördelning och föräldraavgifter för morgonomsorg
i fritidshem
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Ersättning för morgonomsorg på 3 800 kr per barn och år utgår till den
skola där barnet har sin morgonomsorg.
2. Avgiften för morgonomsorg 10-13 år fastställs till 0,2 % av maxtaxan.
3. Förslagen föreslås gälla från den 1 januari 2021.
Ärende
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om ny resursfördelning för fritidshem
och öppen fritidsverksamhet. Vissa barn som är inskrivna i öppen
fritidsverksamhet har även behov av morgonomsorg på den skola de går på,
under ordinarie skoldagar. Nämnden behöver utifrån detta ta beslut om vilken
ersättning som ska gälla för denna verksamhet samt vilken föräldraavgift som
ska tas ut. Morgonomsorg kan endast nyttjas på skolan om barnet är inskrivet i
öppen fritidsverksamhet hos enskild huvudman.
Förvaltningen föreslår att en ersättning på 3 800 kr per barn och år utgår till
den skola där barnet har sin morgonomsorg. Ersättning föreslås gälla från 1
januari 2021.
Förvaltningen föreslår att avgiften för morgonomsorg 10-13 år fastställs till
0,2 % av maxtaxan. Avgifterna föreslås gälla från 1 januari 2021.
__________
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Öppen fritidsverksamhet/morgonomsorg
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om ny resursfördelning för fritidshem
och öppen fritidsverksamhet. I några av kommunens bostadsområden erbjuds
öppen fritidsverksamhet av enskild huvudman på eftermiddagar, skollov och
studiedagar. Vissa barn som är inskrivna i öppen fritidsverksamhet har även
behov av morgonomsorg på den skola de går på, under ordinarie skoldagar.
Nämnden behöver utifrån detta ta beslut om vilken ersättning som ska gälla för
denna verksamhet samt vilken föräldraavgift som ska tas ut.
Resursfördelning
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen beräknar att morgonomsorgen
utgör 15,5 % av barnets uppskattade totala omsorgstid. Förvaltningen föreslår,
utifrån denna beräkning att en ersättning på 3 800 kr per barn och år utgår till
den skola där barnet har sin morgonomsorg. Ersättning föreslås gälla från 1
januari 2021.
Föräldraavgift
Förvaltningen föreslår att avgiften för morgonomsorg 10-13 år fastställs utifrån
samma beräkning som ovan till 0,2 % av maxtaxan. Avgifterna föreslås gälla
från 1 januari 2021. Morgonomsorg kan endast nyttjas på skolan om barnet är
inskrivet i öppen fritidsverksamhet hos enskild huvudman.
Tabell
Förskola
Familjedag
Flerfamiljs
1-2 år
3 % av
inkomsten –
Barn 1
dock högst
1478 kr
2 % av
inkomsten –
Barn 2
dock högst
986 kr
1 % av
inkomsten –
Barn 3
dock högst
493 kr
0 % av
Barn 4 osv
inkomsten

Förskola
Familjedag
Flerfamiljs
3-5 år
2,1 % av
inkomsten –
dock högst
1034 kr
1,4 % av
inkomsten –
dock högst
690 kr
0,7 % av
inkomsten –
dock högst
345 kr
0 % av
inkomsten

Fritidshem
Öppen
6-9 år
Fritidshem Fritidsverk
10-13 år
10-13 år

Morgonomsorg
10-13 år*

2 % av
1,4 % av
1 % av
inkomsten – inkomsten - inkomsten –
dock högst dock högst dock högst
986 kr
690 kr
493 kr
1 % av
0,7 % av
0,5 % av
inkomsten – inkomsten – inkomsten –
dock högst dock högst dock högst
493 kr
345 kr
246 kr
1 % av
0,7 % av
0,5 % av
inkomsten – inkomsten – inkomsten –
dock högst dock högst dock högst
493 kr
345 kr
246 kr
0 % av
0 % av
0 % av
inkomsten inkomsten inkomsten

0,2 % av
inkomsten –
dock högst
98 kr
0,1 % av
inkomsten –
dock högst
49 kr
0,1 % av
inkomsten –
dock högst
49 kr
0 % av
inkomsten

* Morgonomsorg kan enbart nyttjas om barnet samtidigt är inskrivet i öppen
fritidsverksamhet
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att det kan röra sig om max 100 barn som är i behov av
morgonomsorg. Detta skulle innebära ökad ersättning till verksamheten med
max 380 tkr per år. Intäkter från föräldraavgifter beräknas öka med ca 100 tkr
per år. Detta innebär en nettokostnad på ca 280 tkr per år.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Skriftlig information enligt § 19 har getts 2020-10-13.

Utbildningskontoret

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Rektorer grundskola fristående och
kommunala med verksamhet i åk 4-6
Områdeschefer grundskola
Områdesekonomer grundskola
Ekonomiassistent barn- och ungdom

