
 

 

  

 
 

Regler för förskola och fritidshem 
 
 

Rätt till plats 
Skollagen (SL) 

Plats i förskola erbjuds barn från ett års ålder till dess barnen börjar skolan, i 

den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller stu-

dier 

Förskola 
 

Barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller att barnet av 

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. 

Särskilda skäl 

SL 8 kap. 5,7 §§ 

Allmän förskola från augusti det år barnet fyller tre år. Avgiftsfri placering om 

15 timmar per vecka, 525 timmar om året, som följer skolans läsårstider  

Allmän förskola 

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig enligt föräldra-

ledighetslagen för vård av annat barn erbjuds förskola. 

Arbetssökande 

Föräldraledig 

SL 8 kap. 6 § 

Plats i fritidshem erbjuds barn från förskoleklass till vårterminen det år de 

fyller 13, i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares ar-

bete eller studier 

Fritidshem 

Barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller att barnet av 

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. 

Särskilda skäl 

SL 14 kap. 5–6 §§ 

 

Ansökan och plats 
 

Ansökan om plats görs digitalt med inloggning genom e-legitimation eller 

skriftligt på pappersblankett. Man kan ställa barnet i kö när som helst men 

ködatum blir högst 4 månader före önskad placering. 

Ansökan 

Ködatum 

Ansökan får innehålla högst tre önskemål till kommunala förskolor.   

Barnen får placering i kön efter ködatum, och därefter på sitt personnummer. Kö 

Barn till vårdnadshavare som planerar att flytta till Marks kommun får ställa 

sig i kö.  

 

Vid brist på platser prioriteras barn i behov av särskilt stöd. Yngre syskon  

placeras i mån av plats på samma förskola som ett äldre syskon. 

Förtur 

Ansökan kan göras även om skuld finns. Plats erbjuds först då skulden är re-

glerad eller en överenskommelse om avbetalningsplan finns. 

Skuld 

Ansökan till fristående förskolor görs till respektive förskola. Fristående för-

skolor 

Placerade barn som söker ny plats omplaceras i första hand i augusti. Omplaceringskö 

Vårdnadshavare som erhåller sjukpenning, sjukersättning eller ålderspension 

kan ansöka om plats för sitt barn inom förskolan. Därefter sker en prövning 

om rätt till plats föreligger, SL 8 kap. 5 §.  

Sjukpenning mm 

Ett barn kan endast ha plats i en förskola. Har barn ett växelvist boende 

måste vårdnadshavarna enas om vilken förskola barnet ska gå på. 

Endast en plats 

Barn folkbokförda i annan kommun kan erbjudas plats, barn kan dock endast 

ha förskoleplats i en kommun. 

Boende i annan 

kommun 

Beslutade av barn- och utbildningsnämnden  
2020-12-10, § 160 gällande från 2021-01-01 



 

 

Ansökan och plats 
 

Huvudprincipen är att barn placeras i sitt närområde. Skälig hänsyn tas till 

vårdnadshavares önskemål och barngruppernas sammansättning 

Närområde och 

önskemål 

När vårdnadshavaren har anmält behov av plats inom förskole- eller fritids-

verksamheten skall plats erbjudas utan oskäligt dröjsmål. Dock senast inom 4 

månader från ködatum (se ovan). 

Plats inom 4 må-

nader 

Vårdnadshavare erbjuds plats via mejl eller brev, beroende på vilket kommu-

nikationssätt de själva använt i sin ansökan. Man bör få ett erbjudande om 

plats två månader innan man behöver sin plats, under förutsättning att man 

ställt sig i kö minst fyra månader före det datum man behöver plats.  

Man kan bli erbjuden en placering som man inte haft i sin ansökan. Om vård-

nadshavare inte accepterar den placering som erbjudits kommer barnet, om 

de så önskar, att stå kvar i kö. Då påbörjas en ny köperiod om högst fyra må-

nader 

Erbjudande 

Innan barn definitivt får en plats måste vårdnadshavare ha tackat ja till er-

bjuden plats och lämnat inkomstuppgift. 

Tacka ja 

Vårdnadshavare är skyldiga att till barn- och utbildningsförvaltningen med-

dela ändring av familjeförhållande, inkomst och förhållanden som påverkar 

villkoren för placering och/eller omsorgstid. 

Ändrade förhål-

landen 

Vårdnadshavare kan ha behov av omsorg endast en begränsad tid. I sådana 

fall kan rektor besluta om en tillfällig placering på fritidshemmet. En sådan 

placering har från början start och slutdatum och omfattar minst 4 veckor. 

Kort placering 

på fritidshem 

 

Vistelsetider 
 

Öppettider på förskolor och fritidshem är normalt måndag – fredag 06.00 – 

17.30 och vid behov till 18.30. 

Öppettider 

Omsorg på obekväm tid, före 6.00 och efter 18.30 och på veckoslut och hel-

ger erbjuds på förskolan Assberg. Särskild ansökan görs vilken prövas av rek-

tor. 

Obekväm tid 

Barn får plats i den omfattning som krävs för närvaro på arbetsplats eller 

skola inklusive restid. För vårdnadshavare som arbetar natt ingår även tid för 

sömn. Studerande erbjuds omsorg, förutom tid för föreläsningar, också under 

studietid i hemmet under dagtid på vardagar. Omfattningen ställs i relation 

till studietakten och för studier på heltid kan en omsorgstid på cirka 40 tim-

mar plus tid för resor vara skälig. 

Omfattning 

Schema för barnets vistelsetider ska lämnas till förskolan genom E-tjänst. 

Ändring av schema kan göras tidigast 7 dagar innan det börjar gälla. 

Vid en ny placering läggs barnets grundschema in under inskolningsperioden. 

Schema 

Tillfälliga förändringar av schemat meddelas genom E-tjänst.  

Vid föräldraledighet i samband med syskons födelse får platsen behållas 15 

timmar per vecka för äldre syskon i förskoleverksamhet. Det är rektor som 

bestämmer hur timmarna ska fördelas över veckan.  

Föräldraledighet 

förskola 

Vid föräldraledighet i samband med syskons födelse avslutas placeringen för 

fritidshemsbarn. 

Föräldraledighet 

fritidshem 

Vårdnadshavare som istället för att ta ut föräldraledighet fortsätter ar-

beta/studera kan behålla plats för det äldre syskonet. Intyg ska lämnas från 

arbetet eller skolan som visar omfattning av arbete eller studier.  

Föräldraledighet 

och arbete eller 

studier 



 

 

Vistelsetider 
 

Barn med placering i förskola med vårdnadshavare som har perioder av 

längre ledighet har rätt till plats 15 timmar per vecka även de veckor då be-

hov av omsorg saknas. 

Perioder av 

längre ledighet 

Barn i förskolan med behov av en placering under 15 timmar per vecka har 

om vårdnadshavare så önskar rätt till 15 timmar. 

Litet behov av 

omsorg 

Kommunen kan komma att kontrollera vårdnadshavares arbetstider med de-

ras arbetsgivare. 

Kontroll av  

arbetstider 

Förskolor och fritidshem stänger för planering och utveckling av verksam-

heten under högst 2 dagar per termin. Dessa kan läggas samtidigt som 

grundskolans studiedagar för att möjliggöra gemensam kompetensutveckling. 

Vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna egen omsorg för sina barn 

erbjuds omsorg även dessa dagar. 

Stängt för  

planering 

De flesta förskolor och fritidshem stänger för semester fyra veckor. Under 

denna tid erbjuds verksamhet på de sommaröppna enheterna för vårdnads-

havare med behov av omsorg. 

Sommarstängt 

 

Avgift och debitering 

 

Avgiften för en plats i förskola eller fritidshem beräknas med en viss procent 

av den bruttoinkomst som finns i det hushåll där barnet är folkbokfört. Varje 

år beräknar Skolverket inkomsttaket. Det innebär att avgiften förändras från 

varje januari. Avgiften kan alltså beräknas på en ensam vårdnadshavares in-

komst, eller på två gifta eller sammanboende vårdnadshavares inkomster el-

ler familjehemsföräldrar. Bor barnets vårdnadshavare tillsammans med en 

person som inte är vårdnadshavare till det barn för vilket avgift ska faststäl-

las, är bådas inkomst i det hushållet ändå avgiftsgrundande. 

Maxtaxa 

 

Inkomstuppgiften lämnas under sanningsförsäkran. Förändring av inkomst-

uppgift görs via E-tjänst senast den sista i en månad för att gälla från måna-

den efter. Om inkomstuppgift inte lämnas får man betala maxtaxa. 

Inkomstuppgift 

• Bruttolön och andra skatteplik-

tiga inkomster och ersättningar 

• Sjukpenning, 

• Föräldrapenning 

• Arbetslöshetsersättning 

• Utbildningsbidrag (ej CSN) 

• Aktivitetsstöd 

• Vårdbidrag (skattepliktig del) 

• Familjebidrag i form av familje-

penning 

• Familjehemsföräldrars arvodeser-

sättning 

• Livränta (skattepliktig del) 

• Förmån av fri bil 

Ex på inkomster 

som ingår i un-

derlag till av-

giftsbeslutet. 

Marks kommun kan ompröva avgiftsbeslut efter kontroll av uppgifter hos 

Skatteverket. Vårdnadshavare kan begära en omprövning av avgiftsbeslut. 

Omprövningen görs för ett år och utgår från slutskattebeskedet. 

Omprövning av 

avgiftsbeslut 

Avgift betalas från och med fastställt placeringsdatum och så länge barnet 

har en plats – även vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, lovdagar, 

ferier och under uppsägningstiden. Avgift betalas för varje månad under året. 

Avgiften avser innevarande månad. 

Avgiften 

Normalt betalas avgiften av det hushåll där barnet är folkbokfört. I de fall ett 

barns vårdnadshavare bor på skilda håll kan den som inte är folkbokförd på 

samma adress som barnet begära att få betala halva avgiften.   

Växelvist bo-

ende 

 



 

 

Taxan 
 

Det yngsta barnet räknas som barn 1. Man betalar aldrig för fler än tre 

barn. För år 2023 motsvarar avgiftstaket en bruttoinkomst för hushållet på 

54 830 kronor per månad. (Ny högsta avgift gäller för perioden 1 januari 

2023 till och med 31 december 2023) 

 

Barn 1–2 år Procent av avgiftsgrundade inkomst Avgiftstak 

Barn 1 3,00 % 1 645 

Barn 2 2,00 % 1 097 

Barn 3 1,00 % 548 

Barn 3–5 år mer än 15 
timmar (från september det år barnet fyller 3 år)  

Barn 1 2,25 % 1 234 

Barn 2 1,55 % 850 

Barn 3 0,80 % 439 

Barn 3–5 år 0–15 timmar September - maj Juni - augusti  

Barn 1 0,00 % 1,50 % 822 

Barn 2 0,00 % 1,00 % 548 

Barn 3 0,00 % 0,50 % 274 

Barn 6–12 år  (från augusti det år barnet fyller 6 år)  

Barn 1 2,00 % 1 097 

Barn 2 1,00 % 548 

Barn 3 1,00 % 548 

Kostnad för lovdagsplacering är 100 kronor per dag.  

 

 

Avsluta placering, uppsägning 
 

Vid barns oanmälda frånvaro får platsen behållas i två månader. Därefter av-

slutas placeringen. Vid anmäld frånvaro överstigande två månader görs en in-

dividuell prövning av rektor om platsen får behållas. Juli månad medräknas 

inte. 

Frånvaro mer 
än två månader 

Uppsägning av plats skall ske senast en månad (30 dagar) före barnets place-

ring skall upphöra. Avgift tas ut under uppsägningstiden. 

Uppsägning 

Uppsägning av plats som avser perioden juni – augusti befriar ej från betal-

ningsansvar om barnet åter börjar i förskola eller fritidshem under hösttermi-

nen samma år. 

 

Barn vars plats sägs upp på grund av föräldraledighet eller arbetslöshet är 

garanterad plats på samma förskola när det återigen behöver omsorg. Plats-

behovet ska anmälas fyra månader i förväg. 

Föräldraledig-

het, arbetssö-

kande 

Kommunen har rätt att säga upp barn från dess plats i förskola eller fritids-

hem om avgiften inte betalats senast 30 dagar efter förfallodagen. 

Obetald avgift 

 


