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Sammanfattning
Förvaltningen har fått förslag till ”Gemensam förskolekö och fördelning av de 30
timmar som barn till föräldralediga har rätt till” på remiss.
Förslaget syftar till att underlätta för föräldrar att söka förskoleplats, förkorta
handläggningstiden, förbättra kommunens möjligheter att planera utifrån efterfrågan
samt flexiblare förläggning av 30 timmar förskola som föräldralediga har rätt till.
De föreslagna förändringarna är huvudsakligen:
 Alla förskolor – kommunala och fristående – ska vara sökbara på webben
via e-tjänsten ”Min barnomsorg” och där görs även ansökan om förskola.
 Föräldrar kan maximalt ställa sig i kö till sammanlagt 5 förskolor, oavsett
huvudman.
 Fristående förskolor kan ha kvar sina köregler om de tydligt presenteras på
stadens hemsida i Jämför Service och i anslutning till webbansökan.
 Barn till föräldralediga kan vistas på förskolan mellan kl 8-9 och kl 14-16
fyra till fem dagar per vecka, max 30 timmar per vecka.
Förvaltningen välkomnar förslaget som på många sätt förenklar för föräldrar, förkortar
handläggningstiden och underlättar planeringen för kommunen. Det finns också delar i
förslaget som behöver förtydligas, exempelvis samordningen med fristående förskolor.
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Ärendets beredning
Förskolechefer och staben på Förskoleavdelningen har tagit del av remissförslaget
och inkommit med synpunkter. Ärendet har också diskuterats i Förskoleavdelningens samverkansgrupp.
Remissen
Samtliga stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden och ett urval fristående förskolor
har uppdragits av kommunstyrelsen att svara på en remiss om ”Gemensam
förskolekö och fördelning av de 30 timmar, som barn till föräldralediga har rätt
till”. Förslaget är utarbetat av stadsledningskontorets förnyelseavdelning.
Remisstiden sträcker sig till den 31 oktober 2012.
Förslag till regler för gemensam förskolekö samt fördelning av
de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till
Kommunstyrelsen uppdrogs i budget 2012 att tillsammans med utbildningsnämnden utreda förutsättningarna för en gemensam förskolekö och en mer flexibel
fördelning av de 30 timmar, som barn till föräldralediga har rätt till. Syftet med det
förslag som stadsledningskontoret har lagt fram är att underlätta för föräldrar att
söka förskola, att förbättra förutsättningarna för kommunen att planera barnomsorg
utifrån efterfrågan. De föreslagna förändringarna är huvudsakligen:
 Alla förskolor – kommunala och fristående – ska vara sökbara på webben
via e-tjänsten ”Min barnomsorg” och där görs även ansökan om förskola.
 Föräldrar kan maximalt ställa sig i kö till sammanlagt 5 förskolor, oavsett
huvudman.
 Fristående förskolor kan ha kvar sina köregler om de tydligt presenteras på
stadens hemsida i Jämför Service och i anslutning till webbansökan.
 Barn till föräldralediga kan vistas på förskolan mellan kl 8-9 och kl 14-16
fyra till fem dagar per vecka, max 30 timmar per vecka.
I förslaget används begreppet förskola och avser då både förskola och annan
pedagogisk omsorg, såsom exempelvis familjedaghem och föräldrakooperativ.
I förslaget framgår också att fristående förskolor kan välja att ansluta sig till stadens
köregler och ta emot garantibarn och får då 1000 kr/barn och år, på samma villkor
som de som idag är med i den gemensamma kön. Varje förskola får tillgång till sina
kö- och kontaktuppgifter via Anordnarwebben. Möjligheten att skicka erbjudanden
via Anordnarwebben utreds och kommer att vara klar 2013.
Stadsledningskontoret anser att det inte är möjligt med nuvarande lagstiftning att
med tvång ansluta fristående förskolor till en gemensam kö med enhetliga köregler.
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Syftet med remissförslaget är att underlätta för vårdnadshavare genom att alla
förskolor finns tillgängliga att söka på stadens hemsida – alltså även de fristående
förskolor som valt att inte vara med i den gemensamma kön.
Alla som står i kö till barnomsorg kommer med jämna mellanrum att uppmanas att
uppdatera/bekräfta sina köval så att kön i möjligaste mån speglar den verkliga
efterfrågan och handläggningstiden därmed kan förkortas.
De fristående förskolor som valt att inte vara med i stadens gemensamma regelverk
får behålla sina egna köregler men måste acceptera att kötiden räknas först när
barnet är sex månader. Förskolans köregler måste tydligt dokumenteras i Jämför
Service och i anslutning till webbansökan på stadens hemsida.
Fristående förskolor får inte kräva köavgift från föräldrar/vårdnadshavare. Barn
som inte bor i Stockholm och som inte planerar att flytta hit kan inte ansöka om
plats via stockholm.se, utan måste kontakta förskolan separat (gäller endast
fristående förskolor). Förskolan skriver avtal med aktuell kommun på samma sätt
som idag.
För platser i kommunal förskola och de fristående som valt att följa stadens
regelverk gäller även i fortsättningen att platserbjudanden skickas ut per post men
möjlighet att skicka platserbjudande via Anordnarwebben utreds. Vårdnadshavare
kan välja att svara via e-tjänsten ”Min barnomsorg” eller genom en skriftlig
överenskommelse brevledes. Möjligheten att svara via e-tjänsten beräknas
färdigutvecklad under 2013.
Idag kan vårdnadshavare fylla i sin inkomst i ”Min barnomsorg” på webben så att
kommunala förskolor kan fakturera rätt förskoleavgift. Möjligheten att även fristående förskolor ska kunna nå information om den avgiftsgrundande inkomsten på
webben behöver utredas.
I förslaget står att kommunen har rätt att placera barn i förskolor som inte är med i
den gemensamma kön, men det är inget krav på den fristående anordnaren.
Förskolor som är med i den gemensamma kön tar emot garantibarn.
Alla uppsägningar föreslås ske via ”Min barnomsorg” på stadens hemsida. Alla
förskolor kommer att kunna administrera uppsägningar via Anordnarwebben. Startoch uppsägningsdatum kommer att framgå i Anordnarwebben.
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Hur kön till de förskolor som inte är med i den gemensamma kön ska registreras in
i verksamhetssystemet utreds för närvarande.
Följande förbättringar kommer att tas fram i e-tjänsten ”Min barnomsorg”:
 Meddelande via e-post och SMS att det finns platserbjudande att svara på.
 Påminnelse via e-post och SMS om att bekräfta sina köval.
 Möjlighet för föräldrar med fristående förskoleplats att säga upp platsen via
e-tjänsten ”Min barnomsorg”.
 Påminnelse via e-post och SMS om att uppdatera inkomst.
Idag är ansökan om plats en ”öppen” e-tjänst utan krav på legitimering. När man
svarar på ett erbjudande och följer sin köplats krävs det däremot e-legitimering för
att använda tjänsten i ”Min barnomsorg”. I förslaget föreslås att även ansökan om
förskoleplats ska ”stängas” och läggas in i ”Min barnomsorg” för att säkerställa
korrekt information till medborgarna.
Alla förskolor – kommunala och fristående - kommer att kunna skicka ut platserbjudanden i Anordnarwebben. På så sätt kan alla förskolor och köhandläggare se
när ett barn har fått ett erbjudande om plats, vilket inte är möjligt idag.
De föreslagna ändringarna föranleder förändringar i stadens intagningsregler som
beslutas av kommunfullmäktige och riktlinjer för fristående verksamheter som
beslutas av utbildningsnämnden. De föreslagna förändringarna påverkar också
fristående pedagogisk omsorg såsom familjedaghem och föräldrakooperativ.
I förslaget redovisas också hur köreglerna hanteras i närliggande kommuner.
Förändringarna som redovisas i förslaget föreslås träda i kraft under första halvåret
2013. Ett införandeprojekt behöver inrättas som tar fram tidplan och kommunicerar med alla berörda parter – fristående som kommunala förskolor, med flera.
I anslutning till förslaget om fördelning av 30 timmar som föräldralediga barn har
rätt till står det att behov av mer avvikande tider får avgöras ”i dialog mellan
föräldrar och förskola”.
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande finns att läsa i följande länk:
Länk till tjänsteutlåtandet.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen välkomnar de förändringar som föreslås i remissen som underlättar
för föräldrar att söka förskola, förkortar handläggningstiden och ökar möjligheterna att planera förskola utifrån den verkliga efterfrågan på förskoleplatser. Det är
mycket bra att det bara är möjligt att ställa sig i kö till fem förskolor. Vidare är det
bra att erbjudanden om plats och uppsägning kan ske elektroniskt. Viktigt är dock
att tydliggöra att administrationen kan påverkas av förändringarna enligt remissförslaget beroende på om de förskolor som väljer att gå med i kön kommer att
fördela sina egna platser.
Förslaget behöver förtydligas på flera områden enligt förvaltningens mening.
Förvaltningen anser att de fem valen borde jämställas och när någon av de valda
förskolorna erbjuds så tas barnet bort från kön. Om familjen därefter önskar byta
förskola så får de göra en ny ansökan med ny kötid.
Det är bra att familjen uppmanas att bekräfta sitt köval via e-post och SMS. Det
måste förtydligas vad som händer med de familjer som inte svarar på uppmaningen.
Ska de även i fortsättningen läggas in i en passiv kö och i så fall hur länge?
Dialogen och samarbetet mellan kommunala och fristående förskolor kan förtydligas. Vad innebär till exempel att ”kommunen har rätt att placera hos fristående
anordnare, men det är inget krav på den fristående anordnaren”. Fristående
förskolor skickar platserbjudanden ”i dialog med stadsdelsnämnden för att säkerställa att platsgarantin kan hållas”. Hur ska dialogen formaliseras när platsgarantin
riskerar att inte uppfyllas och garantibarn ska erbjudas plats före köbarn?
Det är bra att alla förskolor finns med som sökbara på webben och att ansökan och
uppsägning kommer att kunna göras elektroniskt. Det underlättar mycket att man
kan se om en familj får ett platserbjudande i systemet, oavsett om det är en
kommunal eller fristående förskola.
När regelverket revideras är det bra att förtydliga att utomkommunala barn får ha
kvar platsen två månader under förutsättning att mottagande kommun betalar.
Det är också mycket viktigt att det framgår i de reviderade riktlinjerna hur garantibarnen hanteras vid fördelning av platser. Även hur fördelning av barn som är 1-3
år respektive 4-5 år ska erbjudas plats.
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Rätt till flexiblare förläggning av tiden för föräldralediga med syskon i förskolan är
positivt. Avvikelser, till exempel ett enskilt barns behov av mer tid, bör prövas som
det sker idag.
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