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 Utbildningsnämnden 

Nämndinitiativ angående regler för förskola och pedagogisk omsorg från 

Gabriella Lange (M), Christopher Lagerqvist (M), Martin Wisell (KD) och 

Unn Harsem (C) 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att anse initiativets intentioner omhändertagna i och med att en uppföljning av reglerna 

kommer att redovisas till nämnden i mars 2019.   

 

Bakgrund 

Gabriella Lange (M) Christopher Lagerqvist (M) Martin Wisell (KD) Unn Harsem (C) lämnar 

vid sammanträdet i november 2018 ett nämndinitiativ med följande förslag: 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

 

att ge utbildningsdirektören i uppdrag att skyndsamt utreda vilka konsekvenser som dagens 

regelverk för förskola och pedagogisk omsorg har lett till för barn, vårdnadshavare samt 

fristående och kommunala förskolor.  

 

att ge utbildningsdirektören i uppdrag att återkomma till utbildningsnämnden med förslag på 

revideringar av befintligt regelverk.  

  

Föredragning 

Utbildningsförvaltningen avser att till utbildningsnämndens sammanträde i mars 2019 

återkomma med redovisning av en uppföljning av de nya reglerna samt eventuella förslag till 

förändringar i reglerna.  

 

Konsekvenser för barn/elever 

Inte aktuellt. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt. 

 

 



 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

Birgitta Pettersson  

Utbildningsdirektör 

 



U P P S A L A – A L L I A N S E N 

Särskilt nämndinitiativ: Regler för förskola och pedagogisk omsorg 

Den 14 februari 2018 beslutade utbildningsnämnden om att anta nya regler för förskola och 

pedagogisk omsorg.  Uppsala-Alliansen med M, KD och C yrkade då på återremiss, då vi tyckte 

att det fanns oklarheter i regelverket som behövde utredas innan reglerna antogs.  Nu ser vi – 

dessvärre – att Uppsala-Alliansen fick rätt.  Beslutet från i våras var otillräckligt och har skapat 

oönskade effekter i verksamheten.  Nu behöver Utbildningsnämnden skyndsamt komma 

tillrätta med problemen. 

Vi anser fortfarande att det finns oklarheter som bör snabbutredas.  Därefter behöver 

regelverket revideras.  Exempelvis behöver Utbildningsförvaltningen skyndsamt se över hur 

relativ närhet kan fungera på bästa möjliga sätt i förskolan.  Definitionen av vad som räknas 

som barnets alternativa förskola behöver göras om.  Det är nämligen inte rimligt att barnets 

närmaste förskola räknas som den alternativa förskolan när det inte finns lediga platser. 

Vidare behöver systemet beakta hur regelverket ska se ut när två eller flera syskon söker 

en ny plats samtidigt.  Dagens regelverk tar bara upp hur antagning av syskon ska fungera när 

ett syskon till ett barn som redan har en plats söker.  Det vore mer rimligt att 

antagningssystemet håller samman syskon när de söker en ny plats samtidigt, så att de kan 

placeras på samma enhet. 

Det behöver även undersökas om det nya regelverket regelbundet genererar fler tomma 

platser i förskolan.  Det nya systemet tycks inrymma ett systemfel: ett barn vars plats sägs upp 

har en månads uppsägningstid – ett nytt barn placeras upp till fyra månader fram i tiden.  

Uppsala-Alliansen befarar att detta i vissa fall kommer att leda till att det blir tomma platser i 

upp till tre månader på aktuella förskolor.  Just nu framgår inte om och i så fall hur systemet 

hanterar nämnda systemfel. 

Vidare behöver hänsyn tas till gruppens sammansättning och storlek (i enlighet med 8 kap, 

8 § i Skollagen).  Om exempelvis två femåringar slutar i en femårsavdelning på en förskola, bör 

förskolan ha rätt att ta in nya femåringar för att fylla upp barngruppen eller säger regelverket 

att de barn med närmast relativ närhet ska tas in, oavsett ålder?  Dessa oklarheter riskerar att 

orsaka betydande skada för verksamheterna i Uppsala.  Har dialog om hur regelverket kring 

detta kan anpassas på bästa möjliga sätt, ur både förskolor och barns perspektiv, förts med 

både kommunala och fristående förskolor? 

Utbildningsnämnden föreslås besluta: 



att  ge utbildningsdirektören i uppdrag att skyndsamt utreda vilka konsekvenser som dagens 

regelverk för förskola och pedagogisk omsorg har lett till för barn, vårdnadshavare samt 

fristående och kommunala förskolor. 

 

att  ge Utbildningsdirektören i uppdrag att återkomma till Utbildningsnämnden med förslag 

på revideringar av befintligt regelverk. 

 

 

Uppsala den 18 november 2018 

 

Gabriella Lange (M) 

Christopher Lagerqvist (M) 

Martin Wisell (KD) 

Unn Harsem (C) 
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