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Alternativt förslag Kommunfullmäktige 

 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställs, 

med följande textändring: 

Under rubriken ”Ansökan och placering”, sidan 3, stycke 4: 

”Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall 

plats erbjudas omedelbart eller senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. 

Besked om plats ges, om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.”     

Ändras till: 

”Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall 

plats erbjudas senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. Besked om plats ges, 

om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.” 

            

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har sett över regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. Förslaget har även remitterats till Grundskolenämnden för 

yttrande då nämnden har ansvar för fritidshemmen.  

Förskolenämnden anger att i översynen har reglerna setts över för att 
harmonisera med Borås Stads nuvarande organisation av skolväsendet, 
lagstiftning, samt gällande språklig terminologi. Förslaget har beretts i 
samverkan med stadsjurist vid Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet 
utifrån juridiska aspekter.  
 
Gällande ansökan och placering, anser Kommunstyrelsen givetvis att 
erbjudandet av plats skall ske skyndsamt, dock invänder vi mot formuleringen 
”omedelbart”. Detta sätter verksamheten under stor press och missgynnar en 
god introduktion för barnet i förskola och pedagogisk omsorg, samt en god 
förberedelse för mottagandet hos organisationen. 
 
Kommunstyrelsen har inget i övrigt att invända emot de ändringar som föreslås 
i Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och föreslår 
därför att Kommunfullmäktige fastställer dokumentet. 
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Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens beslut om regler och villkor för förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg 2020-04-24 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 

    

 


