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§ 109 Dnr BUN/2013/0073/600 
  

 

Förslag till ändring av barnomsorgsregler 
 

Beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar införa nya barnomsorgsregler enligt punkt 1 i 

 samband med att det nya datasystemet Skolplatsen.se införs i kommunen. 

 

• Beträffande punkt 2 så sker kontinuerligt arbete med att erbjuda plats inom garantitiden. 

 

 

• Beträffande punkt 3 så genomfördes en enkätundersökning av barn- och utbildnings-

 förvaltningen under hösten 2013 med anledning av frågan och resultatet redovisas i 

 bilaga. 

 
Vidare beslutar nämnden att ge uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att återrapportera 

effekterna av de ändrade barnomsorgsreglerna till nämnden under hösten 2016. 

 

 

 

Ärendet 
Alliansen Söderhamn i barn- och utbildningsnämnden - Linus E Ohlson (M), Jan-Eric Berger 

(C), Ola Andersson (C), John Ekdahl (C) och Ingrid Backelin (FP) väcker en fråga om 

ändring av barnomsorgsreglerna. Frågan väcktes på barn- och utbildningsnämndens 

junisammanträde 2013. 

 

Av alliansens yrkande framgår: 

 

1. Att de nuvarande barnomsorgsreglerna ändras om så att man inte behöver göra en ny  

 ansökan om man inte får den plats man vill ha eller om man tackar ja en plats man 

 egentligen inte vill ha, utan man behåller platsen i kön från sitt ansökningsdatum och 

 tackar man ja till en annan plats än den man önskar ska man tillfrågas om man vill stå kvar 

 i kön eller ej. 

 

2. Att man efter 6 månader återigen kontrollerar om man vill stå kvar i kön eller om man är 

 nöjd med den tilldelade platsen.  

 

3. Att man inför förändring av barnomsorgsreglerna går ut med en riktad undersökning 

 mot de kommunala verksamheterna där man frågar vårdnadshavarna samt personalen. 

 
Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden den 22 juni 2011, § 121. 

Barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012, § 67. 



 

 

Barn- och utbildningsnämnden den 19 juni 2013, § 80. 

Barn- och utbildningsnämnden den 25 september 2013, § 108. 

Barn- och utbildningsnämnden den 19 februari 2014, § 12. 

Barn- och utbildningsnämnden den 21 maj 2014, § 60. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-09. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande  
Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare utrett förslagställarnas yrkanden om ändring i 

barnomsorgsregler.  

 

I nuvarande datasystem är det inte möjligt för vårdnadshavaren att behålla barnets 

köuppgifter, varken vid ett ja-tack eller nej-tack till erbjuden plats. 

 

I de e-tjänster som vårdnadshavare nu använder för att göra sina barnomsorgsärenden via 

kommunens webbplats, finns funktioner för att göra ansökan om plats, svara på 

platserbjudande, ändra inkomst samt att säga upp plats.  

 

För att besvara ett platserbjudande kan vårdnadshavare endast tacka ja eller nej till 

erbjudandet. När erbjudandet besvarats försvinner köuppgifterna oavsett om man tackar ja 

eller nej till platsen. Det finns ingen funktion att behålla sina köuppgifter. 

 

Rutiner finns inom förvaltningen när det gäller att erbjuda plats inom den så kallade 

garantitiden, vilket innebär att vårdnadshavare får ett platserbjudande inom fyra månader från 

anmälningsdatumet. I och med detta behövs ingen kontroll efter sex månader. 

 

Enkätundersökning till vårdnadshavare genomfördes under hösten 2013 som visar ett positivit 

resultat. De flesta är nöjda med förskolan och känner till barnomsorgsreglerna. Ingen 

undersökning gick ut till personalen men däremot har förskolecheferna tillfrågats var gäller 

barnomsorgsregler och rutiner kring inskolning av barn i förskolan.  

 

Utredning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 21 maj 2014, § 60 att återremittera ärendet med  

hänvisning till att barn- och utbildningsförvaltningen ska undersöka om det är möjligt att 

ändra i datasystemet utan tidplan samt att begära kostnadsförslag på ändringen från 

leverantören. 

 

En förfrågan har gjorts till datasystemets leverantör och svaret är att de inte har möjlighet att 

utveckla önskad funktion för Söderhamns kommuns räkning. 

 

Under hösten 2014 påbörjades en upphandling av ett nytt datasystem och beslut finns nu att 

införa systemet - Skolplatsen.se. I det nya systemet finns funktioner för vårdnadshavare att 

besvara ett platserbjudande med bibehållna köuppgifter. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Benny Gustafsson (V) föreslår att uppdrag ges till barn- och utbildningsförvaltningen att 

återrapportera effekterna av de ändrade barnomsorgsreglerna till nämnden under hösten 2016. 

 

 



 

 

Förslag till beslut  
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar införa nya barnomsorgsregler enligt punkt 1 i 

 samband med att det nya datasystemet Skolplatsen.se införs i kommunen. 

 

• Beträffande punkt 2 så sker kontinuerligt arbete med att erbjuda plats inom garantitiden. 

 

 

• Beträffande punkt 3 så genomfördes en enkätundersökning av barn- och utbildnings-

 förvaltningen under hösten 2013 med anledning av frågan och resultatet redovisas i 

 bilaga. 
 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag 

med tillägget att en återrapport ska lämnas över effekterna av de ändrade 

barnomsorgsreglerna. 

 

Beslutet skickas till 
Förskolechefer kommunala och fristående förskolor 

Skoladministratörer 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Ing Marie Sundling 

2015-09-29 

 

Ordförande 

Alexandra Gard 

 

 

Justerare 

Ulla Lorendahl 

  

 

 

Rätt utdraget intygar: 
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