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Barn- och ungdomsnämnden 

Revideringar i Regler och Riktlinjer inom förskoleverksamheten 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att anta reviderade Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, samt 

att anta reviderade Riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskoleverksamhet 
och annan pedagogisk verksamhet. 

Sammanfattning 
En kommun ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn ti l l föräldrars förvärvsarbete och 
familjens situation i övrigt. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har tagit fram riktlinjer avseende omsorg under 
tid då förskola och fritidshem inte erbjuds och arbetat in dessa i Regler för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och Riktlinjer för godkännande och bidrag för 
fristående förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. I samband med 
revideringarna av dokumenten har även vissa mindre redaktionella förändringar gjorts. 

I Riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskoleverksamhet och annan 
pedagogisk verksamhet har även en punkt lagts t i l l avseende bidrag när ett barn har tagits 
emot i två verksamheter. 
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Ärendet 
Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
I Uppsala kommun erbjuds förskola och fritidshem på vardagar mellan kl. 06:30 och 18:30. 
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds anordnas därmed vardagar mellan 
kl. 18:30 och 06:30 samt lördagar, söndagar och helgdagar. 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår en uppdelning av omsorgen under tid 
då förskola eller fritidshem inte erbjuds i : 

- omsorg som inte innebär övernattning och 
- omsorg som innebär övernattning eller bedrivs under lördagar, söndagar och helgdagar. 

Reglerna anger föräldrars rätt t i l l omsorgen och övergångsbestämmelser från dagens lösningar 
samt ansvar för resor. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad vil l uppmärksamma nämnden på vissa 
konsekvenser av förslagen. 

- Det finns skäl att anta att föräldrar som idag har lösningar där personal hämtar barnet 
och bedriver omsorgen i hemmet kommer att uppleva förändringarna som en 
försämring av dagens situation. Detta ska dock ställas mot de stora kostnader som 
detta system innebär och mot svårigheter att uppfylla de kompetens- och kvalitetskrav 
som skollagen ställer på verksamheten. 

- Frågan om resor är viktig för många föräldrars möjlighet att ta del av omsorgen. Detta 
måste dock ställas mot de stora kostnader ett kommunalt åtagande för resor skulle 
kunna innebära. Kontoret föreslår restriktivitet i beviljandet av rätt t i l l transport 
och/eller assistans för resa. Detta kan komma att bli en stor fråga för enskilda 
föräldrar. 

Riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskoleverksamhet och annan 
pedagogisk verksamhet 
Riktlinjerna anger huvudmännens rätt t i l l bidrag för omsorgen. 

I riktlinjerna har även en punkt lagts t i l l om att kommunen inte är skyldig att lämna ett samlat 
bidragsbelopp som är högre än om barnet tagits emot i endast en verksamhet, när ett barn har 
tagits emot i två verksamheter. 

I dagsläget får familjedaghem och förskolor ful l ersättning även för barn som samtidigt tas 
emot i en annan verksamhet. Kommunen betalar därmed dubbel ersättning för vissa barn. En 
konsekvens av kontorets förslag kan bli att en del familjedaghem och förskolor får svårt att 
klara sin ekonomi i och med den lägre ersättningen. Detta ska ställas mot de besparingar som 
förslaget medför. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


