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Sammanfattning
Stadsledningskontoret har remitterat förslag om revidering av ”Regler för
intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg” till förvaltningen.
Förslaget innebär att begreppet ”förskoleverksamhet” ändras till förskola och
innefattar familjedaghem och flerfamiljslösningar. Vidare att förälder ska kunna
tacka nej till plats och ändå behålla garantin om det gäller plats i föräldrakooperativ, ur- och skurförskola, enspråkig verksamhet, Waldorf-, Montessori eller
Scientologiförskola. Inflyttade och adopterade barn kan ställa sig i kön först när de
fått svenskt personnummer samt att föräldrar ska få fem i stället för åtta dagar på
sig att tacka ja eller nej till erbjudande om plats i förskola.
Förvaltningen är positiv till möjligheten att tacka nej till förskolor med speciella
inriktningar och ändå behålla garantin. Likaså till den förkortade svarstiden, vilket
bör förkorta handläggningstiden och därmed möjliggöra att föräldrar snabbare kan
få besked. För att ytterligare förkorta handläggningstiden föreslår förvaltningen att
familjen får tre val i stället för fem och att kösystemet utvecklas så att föräldrar
uppdaterar sina val och tar bort val som inte längre är aktuella.
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Ärendets beredning
Ärendet är remitterat från kommunstyrelsen till stadsdelsnämnderna Skarpnäck,
Spånga-Tensta, Södermalm, utbildningsnämnden och Pysslingen samt SEFIF
(obunden branschorganisation för fristående förskolor) för yttrande, senast den 16
december 2011.
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Stadsledningskontoret har gjort vissa förslag till förändringar av ”Regler för
intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad”.
Förslag till ändringar är:


Benämningen ”förskoleverksamhet” har tagits bort. Begreppet förskola
innefattar i förslaget såväl förskola som annan pedagogisk omsorg. Annan
pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp som inkluderar familjedaghem,
flerfamiljslösningar med mera.



Punkten 2.1 rätt till plats i förskolan är nu direkt hämtad från Skollagen 29
kap. 2§ och lyder: ”Förskola erbjuds barn vars föräldrar förvärvsarbetar,
studerar, är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat
barn, arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barnets eget
behov”.



Den som söker plats i förskola ska kunna tacka nej till plats och ändå
behålla garantin om förskolan har någon av följande inriktningar:
- Föräldrakooperativ där förälder måste göra en aktiv arbetsinsats
- Ur- och skur
- Enspråkig verksamhet, typ Finska förskolan
- Waldorfpedagogik
- Montessori
- Scientologi (Applied schoolastic)
Det går inte att tacka nej till plats och behålla förskolegarantin om förskolan bara har inslag av de uppräknade pedagogiska inriktningarna i sin
verksamhet, enligt förslaget.



Inflyttade barn och adoptivbarn ska enligt förslaget kunna ställa sig i kö
när de fått svenskt personnummer.

Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1293-2011-1.5.1
SID 3 (4)



Föräldrarna ska tacka ja eller nej till erbjudande om plats inom 5 dagar i
stället för 8 dagar som gäller nu, för att förkorta handläggningstiden.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Inom Södermalms stadsdelsområde var 3 188 barn inskrivna i kommunal förskola
och 3 048 i fristående förskola 30 september år 2011. Barnen är fördelade på 60
kommunala förskolor och 70 fristående förskolor som drivs av 50 olika utförare.
Av dessa 50 är fem anslutna till den gemensamma kön. Totalt är 1 av 10 platser i
fristående verksamhet anslutna till den kommunala kön. Det innebär att föräldrar
kan ställa sig i minst 46 olika kösystem inom Södermalms stadsdelsområde med
minimala, om ens några möjligheter till samordning. Förvaltningen har också
noterat att staden ska utreda möjligheten till en gemensam kö för alla förskolor –
kommunala såväl som fristående.
Med så många barn och olika kösystem krävs att regelverket för att fördela platser
i den gemenamma kön är enkelt och begripligt. Förvaltningen är därför positiv till
att intagningsreglerna förändras enligt förslaget.
Förvaltningen vill dock framföra möjligheten att tacka nej till vissa inriktningar
och ändå behålla garantin innebär i praktiken inte någon större förändring jämfört
med det förhållningssätt som redan tillämpas. Som det är nu erbjuder förvaltningen inte plats på föräldrakooperativ eller i utegrupp eller exempelvis Finska
förskolan till föräldrar som inte aktivt har gjort detta val. Om föräldrar ändå skulle
erbjuds plats till något av ovan nämnda alternativ utan att de har valt det i sin
ansökan sker tillsättning alltid i överenskommelse med föräldrarna.
Det finns inte för närvarande någon Waldorfförskola på Södermalm och inte heller
någon med Scientologisk inriktning.
Vidare anser förvaltningen att när föräldrar får fem i stället för åtta dagar på sig att
tacka ja och nej till plats underlättar det rörligheten i kön men kräver att föräldrar i
ännu större utsträckning bevakar sin plats i ”Min barnomsorg” på webben. Ibland
lämnas ett erbjudande i samband med helg, lov eller under semestern och då är det
nödvändigt att föräldrarna själva är än mer aktiva och bevakar om de har fått ett
erbjudande om plats i förskolan.
I övrigt vill förvaltningen framföra önskemål om ytterligare förändringar i regelverket som skulle kunna förkorta handläggningstiden ännu mer och öka föräldrarnas förståelse till sin kösituation. Förvaltningen föreslår att minska antalet val när
föräldrar söker plats i förskola från fem till tre. Erfarenheten från Södermalm är att
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fem val förlänger handläggningstiden då många väljer att stå kvar i kö till högre
rangordnade val. Dessutom indikerar köernas längd att behovet av förskola är
större än det verkligen är, vilket minskar föräldrarnas förståelse till sin kösituation.
Ett annat önskemål är att kösystemet förändras så att föräldrar som önskar stå kvar
i kön aktivt måste uppdatera sina val i kön och ta bort önskemål som inte längre är
aktuella.
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