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Barn- och ungdomsnämnden 

Områdesindelning för förskolors upptagningsområden och förändring av 
prioritetsordningen i "Regler för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet" 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att avskaffa nuvarande indelning av förskolorna i upptagningsområden, 

att endast ha ett upptagningsområde för förskoleverksamhet inom kommunen, samt 

att utifrån detta anpassa prioritetsordningen i "Regler för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet" t i l l förslaget. 

Den nuvarande indelningen av kommunen i upptagningsområden för förskolor ser ut enligt 

Ärendet 

följande: 

Almunge 
Björklinge 
Bälinge/Lövstalöt 
Börje 
Danmark 
Ekeby/Flogsta 
Eriksberg/Hågaby 
Funbo/Gunsta/Bärby 
Fålhag/Kungsäng/Centrum ö 
Gottsunda-norra/V alsätra 
Gottsunda-södra/västra 
Gottsunda-östra 
Gränby 
Jumkil 

Järlåsa 
Knutby 
Kvarngärdet 
Kåbo/Centrum-södra 
Luthagen/Centrum-nordväst 
Länna 
Löten 
Norby 
Nyby/Gamla Uppsala 
Ramsta/V reta 
Rasbo 
Salabacke/Johannesbäck 
Skuttunge 
Skyttorp 

Stavby 
Stenhagen/B erthåga 
Storvreta/Ängeby 
Sunnersta 
Svartbäcken/Tuna Backar 
Sävja/Nåntuna 
Tuna 
Ulleråker/Ultuna 
Vattholma 
Vänge 
Åkerlänna 
Årsta/ S lavsta/Vaksala/Skö 
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Indelningen i olika upptagningsområden har varit ett sätt att möta skollagens skrivning om att 
ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. 
Indelningen har samtidigt begränsat vårdnadshavarnas möjligheter när det gäller val av 
förskola. 

För att möjliggöra vårdnadshavarnas val av förskola på lika villkor föreslår kontoret att 
kommunen endast har ett enda upptagningsområde för förskoleverksamhet och att samma 
prioritetsordning gäller för samtliga barn oavsett bostadsadress. 

En konsekvens av kontorets förslag t i l l beslut är att den prioritestordning för plats i förskola 
som beskrivs i "Regler för förskola, fritidshem och arman pedagogisk verksamhet" måste 
ändras. Kontoret föreslår ny prioritetsordning enligt nedanstående. I detta förslag fmns inte 
närhet som ett urvalskriterium. Det innebär naturligtvis inte att kommunen kan förbise kravet 
om närhet, så som det beskrivs i skollagen. Kommunens viktigaste insats för att möta 
lagkravet är att i tid planera för och bygga förskolor i de områden som behovet fmns och 
kommer att finnas. 

Prioritetsordning 

Skälig hänsyn tas t i l l barngruppens sammansättning. 

Prioritetsordningen gäller både vid nyplacering och vid byte av placering 

Om det uppstår konkurrens om plats gäller följande prioriteringsordning 

1. Barn t i l l vårdnadshavare med behov av omsorg under tid då förskola inte erbjuds, om 
aktuell förskoleenhet erbjuder sådan verksamhet. 

2. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
Om det särskilda stödet för ett barn kan tillgodoses på ett lika bra sätt på annan 
lämplig förskoleenhet har punkten 3 företräde framför denna punkt. 

3. Syskon t i l l barn som redan har plats på den aktuella förskolan. Med syskon menas 
samtliga barn i samma hushåll oavsett vårdnadshavare. 

4. Ålder, dvs. att äldre barn har företräde framför yngre. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


