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Vårförskolor 2020-2022
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att, i enlighet med beskriven modell, säkerställa
beredskap för kommunens ansvar att erbjuda plats i förskolan inom fyra månader.
Sammanfattning
För att utbildningsförvaltningen ska kunna erbjuda vårdnadshavare en
förskoleplats inom fyra månader behövs en utökning av förskoleplatser under
våren utöver de platser som kan beredas i verksamheten.
Förvaltningen föreslår en förlängning av modellen med utökning av
förskoleplatser, så kallade vårförskolor, som tillämpats under 2017-2019.
Kostnaden för modellen beräknas till cirka 1,8 mnkr per år under tre år 2020-2022.
Kostnaden är mindre än tidigare period beroende på att utrustning och inventarier
är anskaffade och för att platsbehovet är mindre på vårarna de kommande åren
från och med 2021.
Bakgrund
Enligt 8 kap 14§ Skollagen (2010:800) har kommunen skyldighet att erbjuda plats i
förskola inom 4 månader. För att utbildningsförvaltningen ska kunna tillgodose
detta krav behövs en utökning av förskoleplatser under våren utöver de platser
som kan beredas i verksamheten.
Det har i många år varit ett problem att behovet av förskoleplatser varierar stort
mellan vår och höst. I augusti blir många platser lediga när de äldre förskolebarnen
börjar skolan. Sedan fylls förskolorna på allt eftersom de nyblivna föräldrarnas
föräldraledighet tar slut. Totalt behövs cirka 800 fler platser på våren än på hösten i
Uppsalas förskolor. Genom bland annat förtätningar och utbyggnader kommer
platsbehovet att tillgodoses för ungefär 700 av de barn som söker förskoleplats
under våren 2020.
Utbildningsnämnden beslutade den 19 juni 2017 (UBN-2017-1591) att ge
förvaltningen i uppdrag att säkerställa beredskap för kommunens ansvar att
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erbjuda plats i förskolan inom fyra månader genom att pengar avsätts under tre år
(2017-2019) för att öka tillgången med tillfälliga förskoleplatser under våren.
Kostnaden för modellen beräknades till cirka 3 mnkr per år.
Beslutet innebar att en förskola kan få ersättning för att hålla en avdelning eller
annan avgränsad del av förskolan tom under hösten. Denna del ska sedan öppnas
för att kunna ta emot barn till våren.
Eftersom det inte stadigvarande står tomma lokaler inom den kommunala förskolan
görs varje år en översyn över var det kan finnas lokaler där en eller två avdelningar
ryms under våren. Det innebär att lokalerna varierar från år till år. De lokaler som varit
tillämpliga de tre senaste åren har varit avdelningar i befintliga moduler där bygglov
håller på att gå ut, till exempel Tunaparken. I vissa fall finns möjlighet att nyttja
grundskolans lokalbestånd som vid en utbyggnad av grundskolan tillfälligt blir
tillgänglig, till exempel Polacksbacken.
Föredragning
Utbildningsförvaltningen föreslår att pengar avsätts under ytterligare tre år (2020–
2022) för att öka tillgången med tillfälliga förskoleplatser under våren, så kallade
vårförskoleplatser. Förslaget innebär en fortsättning av det arbetssätt som tillämpats
under 2017–2019, det vill säga att en förskola kan få ersättning för att hålla en
avdelning eller annan avgränsad del av förskolan tom under hösten. Denna del ska
sedan öppnas för att kunna ta emot barn till våren. Det ska dock inte bara vara ett rum i
en befintlig förskola utan en lokal med alla de faciliteter som en förskola behöver.
Personal nyanställs eller flyttas tillfälligt till de tillfälliga förskolorna från olika
permanenta förskolor. Och där det uppstår luckor fylls dessa med nyanställningar och
vikariat. Modellen har kunnat tillgodose vårdnadshavare tillfälliga platser närmare
hemmet än vad ordinarie erbjudande hade kunnat göra vid samma tidpunkt.
Konsekvenser för barn/elever
Åtgärden möjliggör för barn att få förskoleplats i tid. Även om placeringen är tillfällig,
ges vårdnadshavare möjlighet att få en plats inom rimligt avstånd från hemmet och
därmed kunna återgå till arbete eller studier. Inför hösten erbjuds de ett omval för
placering på annan förskola som i högre utsträckning motsvarar deras specifika
önskemål.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för modellen beräknas till cirka 1,8 mnkr per år under tre år med start
hösten 2020. Kostnaden är mindre än tidigare period beroende på att utrustning
och inventarier är anskaffade och för att platsbehovet är mindre på vårarna de
kommande åren från och med 2021.
Förslaget bedöms rymmas inom budget från 2020 och framåt då kostnad och antal
platser minskar jämfört med tidigare år.
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