
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 

 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

1 (1) 

 

§ 53 

 

Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem och 

familjedaghem 

KSN-2017-2456 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen. 

  

 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 
Martin Wisell (KD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 

2017 att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en informationskampanj om möjligheten att 

starta flerfamiljssystem samt om familjedaghem i enlighet med motionen. 

 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall till 

motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsunderlag  
Förvaltningens skrivelse den 20 februari 2019. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 13 februari 2019 § 21. 

Arbetsutskottets förslag den 26 mars 2019 § 85. 
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§ 85 

 

Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem och 

familjedaghem 

KSN-2017-2456 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen. 

  

 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 
Martin Wisell (KD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 

2017 att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en informationskampanj om möjligheten att 

starta flerfamiljssystem samt om familjedaghem i enlighet med motionen. 

  

Yrkande 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Segersams (KD) yrkande om bifall till motionen 

och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 februari 2019. 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 13 februari 2019 § 21. 
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Handläggare 
Ceder Outi 
 

Datum 
2019-02-20 

Diarienummer 
KSN-2017-2456 
 

 
  

 
Kommunfullmäktige 

Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om 
flerfamiljssystem och familjedaghem 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ärendet 
Martin Wisell (KD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
29 maj 2017 att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en informationskampanj om 
möjligheten att starta flerfamiljssystem samt om familjedaghem i enlighet med motionen. 
 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Beredning 
Kommunledningskontoret har berett ärendet i samråd med utbildningsförvaltningen. 
 
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 13 februari 2019 och föreslagit att motionen 
besvaras med föredragningen i ärendet. Föredragningen i nämnden sammanfaller med 
föredragningen nedan. 
 
I nämnden reserverade sig ledamoten för (KD) mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande, 
att bifalla motionen. Ledamoten för (SD) reserverade sig mot beslutet. Protokollsutdrag 
återges som bilaga 2. 
 
Föredragning 
Efterfrågan på plats i förskola är betydligt större än på plats i familjedaghem. Per den 
15 oktober 2018 var cirka 400 barn placerade i kommunala och fristående familjedaghem 
medan cirka 11 000 barn var placerade i förskola. 
 
Information om alla förskolor och familjedaghem i Uppsala kommun presenteras jämbördigt 
via tjänsten Hitta och jämför på hemsidan. De som önskar starta och få bidrag för pedagogisk 
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omsorg som familjedaghem ska ansöka om detta hos utbildningsnämnden. Underlag för 
ansökan finns på kommunens webbplats.  
 
Under hösten 2018 har utbildningsförvaltningen sett över de rutiner och blanketter som 
används vid ansökan om bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg. De uppgifter som 
sökanden som huvudman ska lämna in har setts över så att de bättre stämmer överens med 
vad som följs upp vid tillsynen av verksamheten. Arbete pågår med att se över informationen 
på webbplatsen.  
 
Sammanfattningsvis pågår ett utvecklingsarbete för att göra information och rutiner tydligare 
när det gäller möjligheter att ansöka om att starta pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola. Samtidigt behöver kommunen möta behovet och efterfrågan på platser i förskola. 
 
Med föredragningen ovan anser utbildningsnämnden att det inte behövs något beslut i 
fullmäktige med anledning av vad som anförs i motionen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
 
 
 
 
 
 



Motion till Kommunfullmäktige 2017-05-29 

Informera om flerfamiljssystem och familjedaghem 

Under våren, liksom tidigare år, har det uppstått brist på förskoleplatser i Uppsala. Nu 

behöver alla stenar vändas för att tillgodose att alla familjer får möjlighet till barnomsorg 

utifrån sitt livspussel. 

Pedagogisk omsorg, i skollagens mening, innefattar familjedaghem och flerfamiljssystem. 

Flerfamiljssystem är en barnomsorgsform som inte är allmänt känd. Flerfamiljssystem 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 familjedaghem, i dagligt tal dagmammor/-pappor, är viktig. 

Information behövs både mot potentiella kandidater att bli dagbarnvårdare och mot 

föräldrar. 

En informationskampanj kan utgöras av följande inslag: utskick till alla nyblivna föräldrar 

(som också kan innehålla annan relevant information från kommunen), tidningsannonser, 

anslag på familjecentraler/öppen förskola, tydlig information om de förutsättningar som ska 

vara uppfyllda för att en person ska kunna bedriva pedagogisk omsorg. Kommunens hemsida 

bör också utformas så att föräldranätverk blir en tydlig rubrik som är lätt att hitta och 

innehåller den information som behövs för den som saknar förkunskaper. 

Förutom ökad valfrihet kan pedagogisk omsorg i olika former bidra till att avlasta det hårda 

söktrycket till förskolan i kommunen. Därigenom skulle den samlade 

barnomsorgskapaciteten bättre kunna tas till vara. 

Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att uppdra till Utbildningsnämnden att genomföra en informationskampanj om möjligheten 

att starta flerfamiljssystem samt om familjedaghem i enlighet med motionen. 

Martin Wisell (KD) 



13 (33) 

UPRffilki UTBILDNINGSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-13 

§21 

Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem och 
familjedaghem 
UBN-2018-8658 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Martin Wisell (KD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 
2017 att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en informationskampanj om möjligheten att 
starta flerfamiljssystem samt om familjedaghem i enlighet med motionen. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), med instämmande från Linnea Bjuhr (SD), yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Jonas Segersam (KD) förslag och finner att 
nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 1 februari 2019. 
Arbetsutskottet har lämnat förslag till beslut utan eget ställningstagande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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