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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2008-06-17

Delegationsförteckning

Förslag till beslut
Delegationsbestämmelserna ändras och kompletteras i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Stadsdelsnämndens delegationsförteckning kompletteras till följd av nya intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet samt införande
av vårdnadsbidrag.
Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samarbete med barn- och
ungdomsavdelningen.
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Stadsdelsförvaltningens förslag
Intagnings- och kvargåenderegler för plats i förskola
Kommunfullmäktige har fastställt nya intagnings- och kvargåenderegler för plats i
stadens förskoleverksamhet. De nya reglerna som träder i kraft den 1 juli 2008
innebär att nämndens delegationsförteckning behöver kompletteras.
Avsteg från turordningsregler

Vid ledig plats på förskola ska erbjudande gå till dem som valt att stå i kö till denna förskola. Bland dessa barn görs följande turordning
1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 2 a kap 9 §
skollagen.
2. Barn med syskon som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före
andra barn.
3. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, dvs. äldre
barn går före yngre. För skolbarn gäller det omvända dvs. yngre barn går
före äldre.
Vid avsteg från turordningen ska beslut om detta fattas av barn- och ungdomschef
eller motsvarande. Delegationsförteckningen kompletteras med denna punkt.
Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn vars föräldrar/vårdnadshavare
har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. För att erhålla omsorg
på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt
omsorgsbehov. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. En
noggrann prövning av behovet ska göras i varje enskilt fall. Beslut om omsorg på
obekväm arbetstid fattas av förskolerektor.
Allmän förskola

Alla barn, som inte redan är inskrivna i förskolan, ska erbjudas plats i den allmänna förskolan från och med höstterminen det år de fyller fyra år. Den allmänna förskolan omfattar tre timmar per dag och är avgiftsfri. Förläggningen av tiden kan
vara antingen förmiddag eller eftermiddag. Varje stadsdelsnämnd beslutar om hur
tiden ska förläggas. Beslut om förläggning av tid i den allmänna förskolan delegeras till förskolerektor.
Utomkommunala barn

Utomkommunala barn (barn som inte stadigvarande vistas i Stockholm) tas emot i
mån av plats under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen
tecknas mellan staden och hemkommunen. Beslut delegeras till avdelningschef.
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Vårdnadsbidrag
Vårdnadsbidrag införs i Stockholms stad den 1 juli 2008. Stadsdelsnämnderna
ansvarar för att informera och besluta om samt betala ut vårdnadsbidrag till föräldrar som har rätt till sådant. Information om möjligheten till vårdnadsbidrag ska ges
på motsvarande sätt som information om övrig offentligt finansierad förskoleverksamhet. Detta med beaktande av skyldigheten att anvisa plats i förskola till barn
som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, om
inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt, enligt 2 kap 9 § skollagen. Föräldrar med barn som fyllt ett men inte tre år kan få vårdnadsbidrag med
3 000 kr per månad och barn. Vid ett helt bidrag deltar barnet inte i offentligt finansierad förskoleverksamhet och vid halvt bidrag kan barnet delta högst 25 timmar i veckan och deltidsavgift betalas. Vårdnadsbidraget kan inte kombineras med
bland annat föräldraförsäkring för barnet eller syskon, arbetslöshetsersättning,
introduktionsersättning för flyktingar, sjuk- och aktivitetsersättning samt ålderspension.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att rätt att besluta om att utbetala vårdnadsbidrag
till enskild delegeras till handläggare. Beslut som fattats med stöd av delegation
anmäls till nämnden.
Bilaga
Delegationsförteckningens avsnitt om förskola i ordalydelse fr.o.m. den 1 juli
2008. Föreslagna förändringar har markerats med kursiv stil.

