
 

 

  1(2) 

 

 2017-04-04 NLL 2017/272 
 

       

 
 
 

Riktlinjer för godkännande av pilotförsök profilfritids 

2017-2019 

Syfte med profilfritids 

Många barn och unga lägger en stor del av sin fritid på sina fritidsintressen, ofta 
genom olika föreningar. Genom försöksprojektet profilfritids ska barn och unga 
kunna välja omsorg som arrangeras av olika föreningar under eftermiddagar och 
lov.  

Allmänna villkor  

 Verksamheten ska vara öppen för alla barn i åldern 9-12 år (åk 3-6). 

 Verksamheten ska hålla öppet mellan 14.00 och 18.00 helgfria vardagar 

med möjlighet till semesterstängning fem veckor på sommaren. Under 

terminslov ska öppettiderna  vara 9.00-17.00.   

 Verksamheten ska servera ett mellanmål/dag samt lunch och frukost på 

lov och studiedagar. 

Ersättning till anordnaren  

Verksamheten finansieras genom anslag från Kumla kommun. Anslaget uppgår 
max till 350 000 kronor/år med 20 inskrivna barn. Vid färre än 20 barn minskar 
anslaget med 17 500 kronor per barn. 
 
Utbetalning sker två gånger per år. Vid start utbetalas medlen utifrån antalet 
inskrivna barn den 15 september. Utbetalning sker därefter terminsvis med 
reglering av summan utifrån antal inskrivna barn den 15 varje månad. 
Närvarolista ska månadsvis skickas till förvaltning för livslångtlärande.  
 
Anordnaren har rätt att ta ut en egenavgift av vårdnadshavarna på max 500 
kr/månaden per barn. Det är anordnarens ansvar att fakturera vårdnadshavarna.  

Personal  

Verksamheten ska ha minst en anställd med utbildning eller erfarenhet av arbete 
med barn och unga, i första hand fritidsledarutbildning eller motsvarande. 
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Anordnaren ska ta in utdrag ur belastningsregistret från Polisen för alla som 
arbetar i verksamheten. Detta ska göras för att säkerställa att inga olämpliga 
personer arbetar med barnen. 
 
Anordnaren ansvarar för att det finns ett vikariesystem för de anställda. 
 
Anordnaren ska följa anställnings- och arbetsmiljölagstiftning. 

Barnens säkerhet 

Barnen ska vara inskrivna i verksamheten. 

Barnens närvaro och frånvaro ska registreras dagligen.  

Barn som är inskrivna i godkänt profilfritids omfattas av kommunens 
olyckfallsförsäkring.  

Anmälan om livsmedelsverksamhet ska göras till Kumla kommun. 

Lokaler  

Om anordnaren vill bedriva verksamhet i kommunens lokaler debiteras 
föreningstaxa. Bokning görs genom www.kumla.se. 

Övrigt  

Kommunen förbehåller sig rätten att kvalitetsgranska verksamheten. 

Ansökan 

En förening som vill prova att bedriva profilfritids ska ansöka om detta hos 
förvaltning för livslångt lärande som beslutar om godkännande. Ansökan ska 
innehålla beskrivningar av: 

 Inriktningen på verksamheten  

 Vilka lokaler som ska användas  

 Redovisning över hur budgeten ska användas och, i förekommande fall, 
hur stor egenavgift föreningen tänker ta ut 

 Bemanning och personalens kompetens  

 Planerat antal barn  

 

Ansökan skickas till: 

Kumla kommun 
Förvaltning för livslångt lärande 
692 80 Kumla 
 
Ansökan ska ha inkommit den 1 maj 2017. 
 


