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Förändrad prioriteringsordning vid placering av barn i
barnomsorgen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att om ny skrivning i
regelverket för barnomsorg från och med 2009-08-01 enligt följande:
4.4 Vid placering sker prioritering enligt följande
• Placering av barn med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap. 2 a § 9
• Återplacering efter frånvaro på grund av föräldraledighet
• Syskon (barn folkbokförda på samma adress) till förskolebarn som har en placering.
• Placering enligt turordning (efter födelsedatum)
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Bakgrund
I det gällande regelverket har barn som är placerade vid en kommunal förskola företräde till
placering vid annan kommunal förskola framför barn som nyplaceras eller kommer från
enskild verksamhet. Dagens regelverk lyder:
4.4 Vid placering sker prioritering enligt följande
• Placering av barn med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap. 2 a § 9
• Återplacering efter frånvaro på grund av föräldraledighet
• Syskon (barn folkbokförda på samma adress) till förskolebarn som har en placering.
• Bytesplacering (gäller mellan kommunala verksamheter)
• Nyplacering
Den förskola som har plats och ser att ett antal familjer accepterat platserbjudanden, gör sin
planering av personal och verksamhet utifrån detta. Denna planering försvåras då
bytesförturen innebär att föräldrar av taktiska skäl kan tacka ja till platserbjudanden från
förskolor där de egentligen inte vill placera sitt barn, bara för att omgående ställa sig i
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byteskö. Ett accepterat erbjudande innebär att barnet kommer högre upp i
prioriteringsordningen och detta gäller från det datum då placeringen är klar, det vill säga
oavsett om barnet hunnit börja sin inskolning i verksamheten. Några av kommunens
förskolor, företrädesvis i områden med överkapacitet på platser, har drabbats hårt i sin
planering, då många föräldrar accepterat plats men hoppat av och bytt förskola före
inskolningen. Detta innebär överkapacitet på personalsidan och därmed negativa ekonomiska
konsekvenser för verksamheten.
De ovan beskrivna ”byteskarusellerna” fördröjer placeringsarbetet, då den plats som en
familj accepterat men inte tänker ta i anspråk, inte kan erbjudas andra barn i behov av plats.
Förvaltningen ser även ett problem i att ha en bytesförtur mellan kommunala förskolor, då
lika villkor ska råda mellan olika huvudmän. Familjer byter i lika hög utsträckning från
kommunal till enskild verksamhet eller vice versa, som mellan kommunala, om man bortser
från de taktiska byten som beskrivs ovan. Den som verkligen vill byta från en verksamhet till
en annan, ska givetvis kunna göra det, och i och med att nyplaceringar placeras i
åldersordning i Tyresö, har den familj som önskar omplacering av sitt förskolebarn ändå bra
förutsättningar att få en plats.
Regelverket för barnomsorgen är under omarbetning under våren 2009. Anledningen till att
förvaltningen väljer att lyfta ut frågan om bytesförtur och föreslå ett separat beslut om detta,
är på att detta är en viktig fråga som är högt prioriterad av förvaltningens ledningsgrupp.
Ledningsgruppen är överens om att en förändring av prioriteringsordningen skulle vara
positiv för verksamheternas planering, samtidigt som förutsättningarna för Tyresös familjer
att i så hög utsträckning som möjligt få sitt förstahandsval tillgodosett skulle förbättras. Det
är även värdefullt att kunna informera föräldrar och verksamheter i god tid innan
förändringen träder i kraft. Intagningen inför hösten 2009 börjar i april, vilket innebär att en
förändring inte hinner genomföras före intagningen.

