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Diarienummer 
UBN-2015-040 8 

Utbildningsnämnden 

Urvalsprinciper för Tärningens lekskola 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att godkänna urvalsprinciper för Tärningens lekskola enligt förslag. 

Ärendet 

Tärningens lekskola har som enda förskola i Uppsala kommun en egen kö t i l l sin verksamhet. 
Enligt 8 kap. 19 § skollagen ska urvalet av barn, om det inte finns plats för alla sökande til l en 
förskola, göras på de grunder som den kommun där förskolan är belägen godkänner. 
Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner följande urvalsprinciper. 

Placering vid Tärningens lekskola bör ske utifrån den prioritetsordning som fmns inskriven i 
en tidigare överenskommelse mellan huvudmannen och kommunen: 

1. Födelseår, där äldre barn har företräde framför yngre. 
2. Syskonförtur, där barn som har syskon på förskolan har företräde framför barn som 

inte har det. 
3. Ködatum, där barn vars vårdnadshavare ansökt om plats tidigare har företräde framför 

barn vars vårdnadshavare ansökt om plats vid senare datum. 

Enligt kommunens regler gäller vid placering på alla andra förskolor följande 
prioriteringsordning, om det uppstår konkurrens om plats: 
1. Barn ti 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 ti 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. 
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E-post: utbildningsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Tärningens lekskola har redan ett undantag från reglerna i det att den endast tar emot barn i 
åldrarna 4-5 år. 

Utbildningsförvaltningen finner att det är lämpligare att Tärningens lekskola använder den 
föreslagna prioriteringsordningen än kommunens prioriteringsordning för övriga förskolor, 
eftersom kommunens prioriteringsordning är anpassad för en situation där det finns ett stort 
antal förskolor för centralt placerade handläggare att placera barn på. 

Bilaga 1. Beslut om dispens Tärningen 2013 
Bilaga 2. Beslutsunderlag 2013 Förskolan Tärningen 

Utbildningsförvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktör 
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/ Dispens för Förskolan Tärningen HB att driva förskoleverksamhet för 
fyra- och femåringar. Dnr BUN-2013-2152 

Beslut 
att med stöd av 8 kap 18 § skollagen (2010:800) medge undantag för 

Förskolan Tärningen HB att driva förskolverksamhet för fyra- och 
femåringar med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 

Reservationer 
Bengt Sandblad (S), Tomas Llndh (S), Ylva Stadell (S), Tarja Onegård (MP) 
och Karolin Lundström (V) reserverar sig till förmån för Karolin Lundströms 
(V) och Bengt Sandblads (S) yrkande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kontorets förslag 2013-12-23 till beslut. 

Förskolan Tärningen HB ämnar starta upp verksamhet i samma lokaler som 
tidigare har använts. Då förskolan Tärningen under hela sin verksamma tid 
har drivits i form av att endast ta emot 4-5 åringar, vill ägaren fortsätta att 
driva verksamheten på samma sätt. Enligt skollagen 8 kap 18 § ska varje 
fristående förskola vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om 
inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med 
hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. I detta fall kan mottagande av 
åldrarna 4-5 år anses vara en "särskild karaktär" då förskolan under sina 22 
verksamma år endast har tagit emot 4-5 åringar. 

Yrkanden 
Karolin Lundström (V) yrkar med instämmande av Bengt Sandblad (S) 
avslag på förlaget med hänvisning till att det inte är förenligt med skollagens 
skrivning om "särskild karaktär". 

Cecilia Forss (M) yrkar i enlighet med kontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Karolin Lundströms (V) och Bengt 
Sandblads (V) yrkande mot eget och finner bifall till eget yrkande. 

Justerandes sign 1 Utdragsbestyrkande 
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• " K O M M U N KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Handläggare 
Maria Hedefalk och Marie-Louise Brundin 

Datum 
2013-12-23 

Diarienummer 
BUN-2013-2152 

Barn- och ungdomsnämnden 

Dispens för Förskolan Tärningen HB att driva förskoleverksamhet för 
fyra- och femåringar 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 8 kap 18 § skollagen (2010:800) medge undantag för Förskolan Tärningen 
HB att driva förskolverksamhet för fyra- och femåringar med hänsyn t i l l verksamhetens 
särskilda karaktär. 

Sammanfattning 
Förskolan Tärningen HB ämnar starta upp verksamhet i samma lokaler som tidigare har 
använts. Då förskolan Tärningen under hela sin verksamma tid har drivits i form av att endast 
ta emot 4-5 åringar, vi l l ägaren fortsätta att driva verksamheten på samma sätt. Enligt 
skollagen 8 kap 18 § ska varje fristående förskola vara öppen för alla barn som ska erbjudas 
förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn 
ti l l verksamhetens särskilda karaktär. I detta fall kan mottagande av åldrarna 4-5 år anses vara 
en "särskild karaktär" då förskolan under sina 22 verksamma år endast har tagit emot 4-5 
åringar. 

Ärendet 
Förskolan Tärningen HB startade 1992 och har legat vilande under perioden 2009 fram t i l l nu. 
Den 26 maj 2010 lades Lekskolan.com ti l l verksamheten och man tog endast emot barn från 3 
år och uppåt inom allmän förskola. Ägaren t i l l förskolan Tärningen HB ämnar nu starta upp 
verksamheten igen i samma lokaler som tidigare. Då förskolan Tärningen under hela sin 
verksamma tid har drivits i form av att endast ta emot 4-5 åringar, vil l ägaren fortsätta att 
driva verksamheten på samma sätt. I mån av plats kan också treåringar tas emot. Lokaler och 
material är anpassat t i l l åldersgruppen och man lägger stort fokus på språk, matematik, teknik 
och lek. 

Den 28 februari 2009 sades alla avtal med fristående förskolor upp i kommunen med 
upphörande den 31 augusti 2009. Från den 1 september 2009 ges endast tillstånd t i l l enskild 
bidragsfmansierad verksamhet. Förskolan Tärningen HB har sedan 2009 beviljats bidrag för 
att bedriva förskoleverksamhet med 20 barn (BUN-2009-0080). 
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Enligt 8 kap 18 § skollagen ska varje fristående förskola vara öppen för alla barn som ska 
erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med 
hänsyn t i l l verksamhetens särskilda karaktär. I detta fall kan mottagande av åldrarna 4-5 år 
anses vara en "särskild karaktär" då förskolan under sina 22 verksamma år endast har tagit 
emot 4-5 åringar. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


