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2019-11-20

§ 88
Regler och tillämpningsanvisningar för
ansökan och placering i fritidshem
Dnr BSN 2019/5092

Sammanfattning
Utifrån ett, av skolverksamheterna, identifierat behov av att göra en
översyn av regler/tillämpningsföreskrifter för såväl förskole- som
fritidsverksamheten i Lunds kommun, har nya förslag till sådana
tagits fram. Dessa bygger på de av kommunfullmäktige tidigare
fattade besluten om Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, först beslutade 2001-10-25 § 178, samt av
kommunstyrelsen i övrigt beslutade tillämpningsanvisningar för
förskole- och fritidsverksamheten, först beslutade 2002-05-02 § 157.
I uppdraget har ingått att göra en omvärldsbevakning av hur andra
kommuners tillämpningsanvisningar/regler för dessa verksamheter
är utformade. I föreliggande fall användes Eslövs kommuns, Malmö
stads och Helsingborg stads underlag. Vidare gjordes en genomgång
av tillämplig lagstiftning för att säkerställa att
föreskrifterna/reglerna följer lagkraven. Utifrån att tydliggöra
reglerna/föreskrifterna för såväl medborgare som personal inom
barn- och skolförvaltningen har strukturen arbetats om och det
ligger ett förslag för respektive skolform istället för som tidigare ett
dokument för båda skolformer.
De förändringar som föreslås när det gäller
fritidshemsverksamheten i Lunds kommun gäller att fritidshem inte
ska erbjudas elever under lov som annars inte har plats på fritids,
uppsägning av plats i fritidshemmet, att elever till arbetslösa och
föräldralediga inte ska ha rätt till plats i fritidshem efter viss tid, samt
avgifter till fritidshem.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämndens beslutade/till KF föreslagna Regler och
tillämpningsanvisningar för fritidshem i Lunds kommun 2019-11-20
Barn- och skolnämnden 2019-10-23 § 64
Tjänsteskrivelse barn- och skolnämnden 18 oktober 2019
Förslag till Regler och tillämpningsanvisningar för fritidshem i Lunds
kommun 18 oktober 2019
Nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och
skolbarnomsorgen i Lunds kommun med tillämpningsanvisningar,
25 oktober 2001
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Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar med bifall av Jens Gynnerstedt
(MP), Mattias Horrdin (C), Charlotte Svanberg (M) och Åsa Wittenfelt
(SD): Texten "Efterdebitering eller återbetalning av avgiften kan ske
upp till tre år retroaktivt." på sid. 5 stryks och ersätts med texten "De
uppgifter hushållet lämnar in kontrolleras i efterhand mot
inkomstdeklaration hos Skatteverket. Lämnas felaktig
inkomstuppgift eller om inkomstuppgiften inte ändras när
inkomsten har ändrats kan kommunen justera avgiften bakåt i tiden
upp till 3 år."
Pontus Kjellström (M): Avslag på Louise Rehn Winsborgs (M) m.fl.
yrkande.
Fanny Johansson (S) yrkar med bifall av Pontus Kjellström (V) och
Jens Gynnerstedt (MP): 1) att föreslå kommunfullmäktige att
upphäva nu gällande Information och avgifter för den kommunala
förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen i
Lunds kommun med tillämpningsanvisningar i de delar som avser
skolbarnomsorg/fritids. 2) att föreslå kommunfullmäktige att Regler
och tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i fritidshem i
de delar som gulmarkerats i förslaget med följande förändringar: att elev till föräldralediga kan i mån av plats ha kvar sin plats i
fritidshem om inte platsen behövs till något annan elev. Dessa elever
har rätt att utnyttja sin plats på heltid. Eleven är dock garanterad sin
plats i två månader efter syskons födelse. - att elev till
vårdnadshavare som är arbetssökande kan i mån av plats ha kvar sin
plats i fritidshem om inte platsen behövs till något annan elev. Dessa
elever har rätt att utnyttja sin plats på heltid. Eleven är dock
garanterad sin plats i sex månader från det att vårdnadshavaren blir
arbetslös, 3) att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
fastställa övriga delar Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan
och placering i fritidshem med följande förändringar: - att fritidshem
ska erbjudas elever under lov som annars inte har plats på fritids, den första kalendermånaden fortsatt ska vara avgiftsfri avseende
avgift till fritidshem.
Mattias Horrdin (C) yrkar med bifall av Åsa Wittenfelt (SD)
och Charlotte Svanberg (M): Texten på sid. 4 "Vid föräldraledighet.
Eleven ska då skrivas ut senast två månader efter syskons födelse."
stryks och ersätts med bestämmelsen att barn till föräldralediga har
rätt till fritidsplats i mån av plats.
Mattias Horrdin (C) yrkar med bifall av Charlotte Svanberg (M): Med
de ändringar som framgår av ovan yrkanden, bifall till förvaltningens
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förslag enligt punkterna 1-3. Avslag på Fanny Johanssons (S) m.fl.
yrkande punkten 2 och 3.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp den del av Mattias Horrdins (C) yrkande
som avser bifall till förvaltningens punkt 1, dvs att föreslå
kommunfullmäktige att upphäva nu gällande regelverk. Ordförande
finner att nämnden beslutar enligt detta.
Ordförande tar därefter upp Louise Rehn Winsborgs (M) m.fl.
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt det.
Därefter tar ordförande upp Fanny Johanssons (S) ändringsyrkande
avs. förvaltningens förslag punkten 2, dvs de delar av regelverket
som ska beslutas av kommunfullmäktige, och punkten 3, dvs de delar
av regelverket som beslutas av nämnden, och finner att nämnden
avslår det.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner att omröstningen
genomförs på så sätt att ja-röst lämnas för avslag till Fanny
Johanssons yrkande och nej-röst lämnas för bifall till detsamma.
Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster.
Mia Honeth (L) - ja, Louise Rehn Winsborg (M) - ja, Charlotte
Svanberg (M) - ja, Mattias Horrdin (C) – ja, Fanny Johansson (S) – nej,
Mårten Spanne (S) - nej, Joakim Twete (S) - nej, Jens Gynnerstedt
(MP) – nej, Åsa Wittenfelt (SD) - ja, Pontus Kjellström (V) - nej,
Kerstin Frygner (FNL) - ja.
Nämnden har därmed beslutat att avslå Fanny Johanssons yrkande.
Ordförande tar sedan upp Mattias Horrdins m.fl. yrkande gällande
föräldraledighet, och finner att nämnden beslutar enligt det.
Slutligen tar ordförande upp de kvarstående delarna av Mattias
Horrdins m.fl. yrkande som avser förvaltningens förslag 2, dvs de
delar av regelverket som ska beslutas av kommunfullmäktige och 3,
dvs de delar av regelverket som beslutas av nämnden, och finner att
nämnden beslutar enligt dessa.

Beslut
BSN föreslår att Kommunstyrelsen beslutar
att
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att

tillämpningsanvisningar i de delar som avser
skolbarnsomsorg/fritids.
föreslå kommunfullmäktige att fastställa Regler och
tillämpningsanvisningar för ansökan och placering i fritidshem i
de delar som gulmarkerats i barn- och skolnämndens förslag.

BSN beslutar
att

att

att

texten på sid. 4 "Vid föräldraledighet. Eleven ska då skrivas ut
senast två månader efter syskons födelse." stryks och ersätts
med bestämmelsen att barn till föräldralediga har rätt till
fritidsplats i mån av plats.
texten "Efterdebitering eller återbetalning av avgiften kan ske
upp till tre år retroaktivt." på sid. 5 stryks och ersätts med
texten "De uppgifter hushållet lämnar in kontrolleras i
efterhand mot inkomstdeklaration hos Skatteverket. Lämnas
felaktig inkomstuppgift eller om inkomstuppgiften inte ändras
när inkomsten har ändrats kan kommunen justera avgiften
bakåt i tiden upp till 3 år."
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, fastställa
övriga delar av Regler och tillämpningsanvisningar för ansökan
och placering i fritidshem, daterad 2019-11-20.

Reservationer
Fanny Johansson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Pontus Kjellström
(V) reserverar sig mot beslutet, se bilaga § 88/01.

Protokollsanteckningar
Emma Tomasson (FI): FI instämmer i yrkandet från S men anser att
alla barn har rätt till fritidshem oavsett föräldrarnas situation.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Utbildningschefer
Rektorer inom grund- och grundsärskolan
Akten
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BSN 2019/3176

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Vårfruskolan, 2019-11-20 klockan 17.00–21.20

Ledamöter

Mia Honeth (L), ordförande
Mattias Horrdin (C), 1:e vice ordf
Fanny Johansson (S), 2:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M)
Charlotte Svanberg (M)
Mårten Spanne (S)
Rita Borg (S), §§ 79-81
Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V)
Kerstin Frygner (FNL)

Tjänstgörande ersättare

Joakim Twete (S), icke tjänstgörande ersättare §§ 79-81 samt
tjänstgörande ersättare §§ 82-95
Jens Gynnerstedt (MP)

Ersättare

Gustav Lindström (M)
Joakim Andersson (C)
Charlotte Lundgren (FNL)
Ann-Sofie Frånberg (KD)
Agneta Geijer (S)
Jonas Ringqvist (V)
Emma Tomasson (FI)
Marcus Svensson (SD)

Övriga

Jytte Lindborg, skoldirektör
Serene Rosberg, verksamhetschef grundskola/grundsärskola
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef
André Levin, ekonomichef
Britta Fremling, nämndsekreterare
Gustav Svensson, lokalstrateg, §§ 79-84
Maria Tagesson Holmstedt, rektor Vårfruskolan, § 79
Daniel Rooth, biträdande rektor Vårfruskolan, § 79
Anders Wånge Kjellsson, chef Naturskolan, § 79
Eva Persson, pedagog Naturskolan, § 79
Anna Ekblad, pedagog Naturskolan, § 79
Caroline Ydén Pihl, rektor Målarstugan och Snickarbacken, § 79
Mikael Nordholm, fastighetschef Lundafastigheter, §§ 80-81
Agneta Lindfors, Lärarna riksförbund (LR), §§ 79-94
Zarko Isaevski, Lärarförbundet, §§ 79-84
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Justerare

Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 79–95

Plats och tid för justering

Skolkontoret, 2019-11-27 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och skolnämnden
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2019-11-20

Paragrafer

§ 79–95

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling
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Utdragsbestyrkande

2019-12-20

