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Ändring i verksamhetsregler för barnomsorg
Sammanfattning
Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen, vilket medför följändringar i
kommunens verksamhetsregler barnsomsorgen.
Ärendets beredning
Barn- och utbildningsnämndens ekonomienhet har handlagt ärendet.
Ärendebeskrivning
Riksdagen har den 22 april 2009 beslutat om att införa barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar i enlighet med proposition 2008/09:115. Vissa
lagändringar i nämnda proposition medför följdändringar av kommunens verksamhetsregler barnsomsorgen.
Riksdagen har beslutat att från och med den 1 juli 2009 ska benämningen på förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte drivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet ändras till pedagogisk verksamhet. Riksdagen har samtidigt beslutat att kommunen inte längre ska bevilja
tillstånd utan istället godkänna förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som
uppfyller lagens krav. Riksdagen har även beslutat att från och med den 1 juli
2010 ska kommunernas skyldighet att anordna allmän förskola utvidgas till att
gälla från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Dessa förändringar
kräver följdändringar i kommunens verksamhetsregler för barnomsorgen.
Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen föreslår att nedanstående ändringar görs i kommunens verksamhetsregler för barnsomsorgen.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9.5 Enskild barnomsorg i form av förskola eller fritidshem tar emot barn
enligt tillståndsbeslut från kommunen.

9.5 Enskild barnomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg tar emot barn efter godkännande
från kommunen.

10.1 b Rätt till plats i förskola enligt 2 a 10.1 b Rätt till plats i förskola enligt 2 a
kap. 8 a § skollagen föreligger för barn kap. 8 a § skollagen föreligger för barn
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från och med höstterminen det år de
fyller fyra år.

från och med höstterminen det år de
fyller tre år.

10.11 Från och med höstterminen det
år ett barn fyller fyra år erbjuds plats i
förskola upp till 30 timmar per vecka
under grundskolans läsår.

10.11 Från och med höstterminen det
år ett barn fyller tre år erbjuds plats i
förskola upp till 30 timmar per vecka
under grundskolans läsår.

13.3 Förskolor, familjedaghem och
fritidshem har årliga planerings- och
uppföljningsdagar för att ge utrymme
för personalens utbildning samt utvärdering och planering av verksamheten.

13.3 Förskoleverksamheten och fritidshemmen har årliga planerings- och
uppföljningsdagar för att ge utrymme
för personalens utbildning samt utvärdering och planering av verksamheten.

18.3 Vårdnadshavare och ansvarig för
förskola eller fritidshem skall informeras vid beslut om avstängning.

18.3 Vårdnadshavare och ansvarig för
förskoleverksamhet eller fritidshem ska
informeras vid beslut om avstängning.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenser som bedöms följa av den utvidgade allmänna förskolan har utretts och finns redovisade i förvaltningens förslag till budget för
2010.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta
1.
att anta ändringarna för 9.5, 13.3 och 18.3 i kommunens verksamhetsregler
för barnsomsorg att gälla med omedelbar verkan samt för 10.1 b och 10.11 att
gälla från och med den 1 juli 2010.

Birgitta Dahlin
Barn- och utbildningschef

Michael Rosendahl
Handläggare
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