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§ 35 Dnr 2020-000120  

Avgifter i förskola och fritidshem för vårdnadshavare 
som är permitterade 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande för år 2020:  

1. Barnet behåller sin plats i förskolan alternativt i fritidshemmet enligt 

tidigare schema då vårdnadshavare var i arbete.  

2. Inga förändringar görs för avgifter inom förskolan och fritidshemmet. 

Förskola och fritidshem är en frivillig skolform vilket medför att ingen 

närvaro är tvingande. Vårdnadshavare fortsätter att abonnera på platsen.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 16 mars 2020 meddelade regeringen att korttidspermittering införs, 

som följd av den arbetsbrist som uppstått i och med utbrottet av viruset 

covid-19 i Sverige. Reglerna kommer att gälla under resten av år 2020.  

Korttidspermitteringen innebär att företag tillfälligt kan minska anställdas 

arbetstid till antingen 20, 40 eller 60 procent. Om detta görs får den 

anställda behålla drygt 90 procent av sin lön. Vid permittering ska den 

anställda dock vara tillgänglig för arbete om behovet uppstår igen. Om 

arbetsgivaren beordrar den anställda att komma till jobbet, ska personen 

alltså göra det. 

Kommuner gör olika i vad som gäller angående rätten till förskoleplats eller 

fritidshemsplats för vårdnadshavare som är korttidspermitterade eftersom 

det är nytt begrepp samt att det ännu inte finns några rekommendationer 

för hur det ska hanteras. Skollagen behandlar endast vilken rätt barnet har 

till förskola och fritidshem under tiden som vårdnadshavaren 

förvärvsarbetar eller studerar, är arbetslös eller föräldraledig för ett annat 

barn (Skollagen 2010:800 8 kap. § 4–7 samt 14 kap § 5-8).  

Rätten till förskola gäller som huvudregel för barn som behöver 

barnomsorg med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller 

om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det är 

upp till varje huvudman för förskolan att bedöma om ett barn har rätt till 

förskola i det enskilda fallet. Huvudmannen bör väga in det faktum att 

korttidspermitterade personer ska stå till sin arbetsgivares förfogande och 

att behovet av barnomsorg kan komma att förändras med kort varsel.  
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En del kommuner erbjuder barnet plats på förskolan 15–25 timmar/vecka 

och på fritidshem 15 timmar/vecka som är avgiftsbelagd. I en annan 

kommun behåller barnet sin ordinarie plats till ordinarie avgift. Om 

huvudmannen väljer att minska avgiften eller se det som en avgiftsbefriad 

allmän förskola alternativt öppen fritidsverksamhet får det ekonomiska 

konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden. En annan aspekt är att 

värna om kontinuiteten för barnet och att göra det möjligt för 

vårdnadshavare att snabbt kunna återgå helt eller delvis till arbetet och/eller 

annat arbete. 

Ekonomiska konsekvenser 

Om huvudmannen väljer att minska avgiften eller se det som en 

avgiftsbefriad allmän förskola alternativt öppen fritidsverksamhet får det 

ekonomiska konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 

med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

barn- och utbildningsnämnden beslutat så.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2020-04-14    

Beslutet skickas till 

Vårdnadshavare till barn i förskolan och fritidshem 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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