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Förslag om informationskampanj, föräldranätverk och 
familjedaghem  

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att avslå förslaget om informationskampanj för möjlighet att starta föräldranätverk och 
familjedaghem  
 
Bakgrund 
Vid nämndens sammanträde den 22 mars 2017 lämnar Martin Wisell (kd) ett förslag där 
utbildningsnämnden föreslås besluta att uppdra till förvaltningen att genomföra en 
informationskampanj om möjligheten till att starta föräldranätverk samt om familjedaghem.   

Föredragning 
Intressenter som önskar starta och få rätt till bidrag för pedagogisk verksamhet inom Uppsala 
kommun ska ansöka om detta till utbildningsnämnden. Underlag inför ansökan finns idag på 
www.uppsala.se. Utbildningsförvaltningen har sedan tidigare uppmärksammat att rutiner och 
blanketter för ansökningarna behöver revideras och förtydligas. Detta arbete pågår och i 
samband med det kommer också informationen på hemsidan att förtydligas.  
 
Konsekvenser för barn/elever 
Konsekvenser för barn och elever är inte aktuellt eftersom förslaget föreslås avslås. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är inte aktuella eftersom förslaget föreslås avslås 
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Informationskampanj om föräldranätverk och familjedaghem 

Under våren har det uppstått brist på förskoleplatser. Nu behöver alla stenar vändas för att 
tillgodose att alla familjer får möjlighet till barnomsorg utifrån sitt livspussel. En 
barnomsorgsform, som inte är allmänt känt, är så kallade föräldranätverk.  
 
Pedagogisk omsorg, i skollagens mening, innefattar familjedaghem och flerfamiljssystem. 
Detta ger de familjer som så önskar alternativ till förskolan, exempelvis genom att i 
samarbete organisera de egna barnens barnomsorg genom att anställa föräldrarna eller 
extern personal för verksamheten i hem eller i särskilda lokaler. 
 
Även informationen om pedagogisk omsorg i form av familjedaghem, i dagligt tal 
dagmammor, är viktig. Därigenom skulle den samlade barnomsorgskapaciteten bättre kunna 
tas till vara. Information behövs både mot potentiella kandidater att bli dagbarnvårdare och 
mot föräldrar.  
 

Jag föreslår Utbildningsnämnden besluta 

Att uppdra till förvaltningen att genomföra en informationskampanj om 
möjligheten till att starta föräldranätverk samt om familjedaghem.   

 

 

 

Martin Wisell (KD) 
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