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Ansökan om godkännande av urvalsgrunder 
för antagning – Ansgarskolornas förskolor 
Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 8 kap. 19 § skollagen (2010:800) godkänna urvalsgrunder för 
Ansgarskolornas förskolor AB (559115-1989), som innebär följande 
prioriteringsordning:  
1. Syskonförtur, 2. Ansökningsdatum 3. Geografisk närhet. 
 
Bakgrund 

Ansgarskolornas förskolor AB (organisationsnummer 559115-1989) är huvudman 
för tre förskolor i Uppsala kommun, Björkhagen, Ekbacken och Majgården. 
Huvudmannen önskar övergå från att använda Uppsala kommuns centrala 
antagningssystem till att själv administrera antagningen av barn till två av sina 
förskolor: Björkhagen och Ekbacken. Huvudmannen har därför inkommit med en 
ansökan om godkännande av urvalsgrunder för antagning till dessa förskolor.   
 
Föredragning 

Enligt 8 kap. 18 § skollagen ska varje fristående förskola vara öppen för alla barn som 
ska erbjudas förskola. Om det inte finns plats för alla sökande till en fristående 
förskoleenhet ska det enligt 8 kap. 19 § skollagen göras ett urval, på de grunder som 
den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner. Urvalsgrunder som enligt 
förarbeten och praxis brukar anses som godtagbara är bland annat syskonförtur, 
geografisk närhet och anmälningsdatum.   

Ansgarskolornas förskolor AB har hittills ingått i Uppsala kommuns antagningssystem 
och därmed haft samma urvalskriterier som kommunen.    
 
Ansgarskolornas förskolor AB avser nu att själva administrera antagningen av barn 
till två av sina förskolor: Björkhagen och Ekbacken, utifrån urvalsgrunder som 
innebär följande prioriteringsordning:    
 

1. Syskonförtur 
2. Ansökningsdatum 
3. Geografisk närhet 

Datum: Diarienummer: 
2019-03-22 UBN-2019-2309 

Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden 
 
 
Handläggare:  
Andersson Gerd 
Ceder Outi 
Eld Malin 
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Konsekvenser för barn/vårdnadshavare 
Vårdnadshavare kommer också fortsättningsvis att få information om förskolorna i 
kommunens söktjänst Hitta och jämför. Vårdnadshavare vänder sig sedan direkt till 
Ansgarskolornas förskolor AB för att ansöka om plats på förskolan.   

Vårdnadshavare som vill vara garanterade ett erbjudande om en förskoleplats inom 
fyra månader från anmälan, behöver också söka plats inom den kommunala 
förskolekön. Information om detta ska finnas både på kommunens hemsida och hos 
den fristående huvudmannen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 






	Ansgarskolornas förskolor urvalsgrunder till nämnd 2019
	Ansökan om godkännande av urvalsgrunder för antagning – Ansgarskolornas förskolor

	Ansökan om egen kö_ Ansgarskolornas förskolor

