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Utbildningsnämnden

Villkor för barn och vårdnadshavare respektive
utförare till förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem i Danderyds kommun
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-21 att fastställa avgiftsnivåer för
förskola, pedagogisk omsorg och fritishem i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens förslag att gälla från och med 1 oktober 2015.
Med anledning av den förändrade avgiftsnivåerna måste även
”tillämpningsanvisningarna” till taxan revideras. I bilaga redovisas
förvaltningens förslag till reviderade villkor för barn och vårdnadshavare
respektive utförare till förskola, pedagogisk omsorg och att gälla från och
med 1 april 2016.
Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa villkor för barn och
vårdnadshavare respektive utförare till förskola, pedagogisk omsorg i
Danderyds kommun från 1 april 2016 enligt bilagor.
Utbildnings- och kulturkontorets utredning/yttrande
För närvarande är uppsägningstiden i förskola och pedagogisk omsorg två
månader. Många föräldrar och förskolor som förvaltningen varit i kontakt
med menar att den bör sänkas till en månad. De menar att när föräldrarna
beslutat sig för att sluta eller byta enhet upplevs två månader som en väldigt
lång tid. Vid byte av enhet uppkommer regelbundet diskussioner i stället om
de båda aktuella enheterna kan komma överens om en kortare
uppsägningstid. Flera kommuner i närheten har en månads uppsägningstid.
Enheterna föredrar en kortare uppsägningstid trots att det ger dem sämre
framförhållning av antalet inskrivna barn.
Vidare uppkommer extra arbete främst under sommaren då ett flertal byten
görs. Det blir då lätt för enheterna som inte får rätt ersättning liksom för
förvaltningen som måste rätta det i efterhand (Se ”Förslag 1”, sidan 8 i
bilaga 1)
Vidare föreslår förvaltningen även att några förtydliganden görs till nu
gällande regler. Det främsta förtydligandet avser barn till föräldralediga,
alltså barn inskrivna 16-20 timmar per vecka. Så gott som samtliga enheter
erbjuder verksamheten 24 timmar per vecka under skolans läsår och att
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barnen är lediga under skolloven. Förtydligandet skriver ut tydligt vilka lov
som avses samt att detta blir den enda möjligheten för barn till
föräldralediga. (Se ”Förslag 2”, sidan 1)
Som en konsekvens av ovanstående föreslår också förvaltningen att
nuvarande vistelsetid 21-34 timmar per vecka ändra namn till 25-34 timmar
per vecka. Det innebär ingen utökning av barnens vistelsetid utan förtydligar
enbart de olika vistelsetiderna.
Förvaltningen föreslår att barnets kötid utgår från ansökningsdatum i stället
för födelsedatum som idag. Föräldrar kommer att tydligt kunna se barnets
placering i kön och då även med hänsyn tagen till syskonförturer på
enheten. Förändringarna i systemet kommer innebära att föräldrar ställer sig
i kö tidigare och enheterna ges bättre förutsättningar att dimensionera sin
verksamhet.
Förvaltningen föreslår att följande tas bort från köreglernas tredje punkt,
”Om det inte finns plats på samma för- skola/pedagogisk omsorg gäller
förturen på övriga enheter”, sidan 3. Sedan flera år finns det lediga platser
på flera förskolor och pedagogisk omsorg i alla kommundelar. Vidare är det
omöjligt med nuvarande systemstöd för enheter att känna till förturer på
andra enheter. (Se ”Förslag 3”, sidan 4)
Förvaltningen föreslår utökning av tiderna för omsorg på kvällar, nätter och
helger (Se ”Förslag 4”, sidan 2) till att gälla från 17.30 till 07.30 på
vardagar, oförändrat på helgerna. Orsaken är att denna tid harmonierar med
kraven på öppettider på förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem:
Förskoleverksamhet omfattar en ramtid på minst 50 timmar/vecka
med ett flexibelt öppethållande som utgår från vad som anses vara
normal arbetstid vardagar under dagtid som regel mellan 07.30-17.30.
Öppethållandet anpassas efter vårdnadshavarnas behov. Verksamheten
ska erbjudas alla vardagar hela året.
I oktober 2015 uppger 11 enheter (av 32) att de öppnar tidigare än 07.30. Av
dessa öppnar 2 st 06.30, 2 st 06.45 och 7 st 07.15. 3 enheter uppger att de
stänger senare än 17.30, 1 st 17.45 och 2 st 18.00.
Avtal om närvarotid har förtydligats. Det gäller tillsynsbehovet för barn till
förvärvsarbetande på obekväma arbetstider och som behöver sova under
dagtid. Villkoren kompletteras på sidan 5 andra stycket under ”Avtal om
närvarotid med ”samt dygnsvila vid schemalagt förvärvsarbete på obekväm
arbetstid”. Vidare tillkommer ett nytt stycke:
I de fall förskolan/pedagogisk omsorg och vårdnadshavare inte kan
komma överens om närvarotid, är det förskolan/pedagogisk omsorg
som slutligen avgör vistelsetiden. Hänsyn kan bl.a. tas till barnets
ålder och behov av pedagogisk verksamhet samt familjens situation i
övrigt.
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Ett starkt önskemål från såväl förskolor som fritidshem har länge varit att
utöka planeringsdagarna från två till tre. Förvaltningen föreslår i enlighet
med utförarnas önskemål att minst en av planeringsdagarna bör samplaneras
mellan förskolor och skolor i närområdet. (Se Förslag 6, sidan 5).
Slutligen föreslår förvaltningen också att det blir tydligare när barnen har
rätt att vistas i verksamheten då föräldrarna är lediga. (Se ”Förslag 5”,
sidan 7.)
Förvaltningen bedömer att förändringarna är i enlighet med skollagen då
den inte reglerar förläggningen av barnens närvarotid i förskola och
pedagogisk omsorg. I skollagen omnämns endast minst 15 timmar per vecka
som närvarotid för barn till föräldralediga. Förvaltningen har dock inte hittat
rättsfall som prövat denna fråga.
Förvaltningen bedömer att ändringarna kan medföra extra årliga kostnader
med upp till 20 tkr per år till följd av förslaget till utökad tid på omsorg på
kvällar, nätter och helger.
Förvaltningens förslag förankras genom en dialog med förskolor och
pedagogisk omsorg. Sammanställning av svaren redovisas i bilaga.

Birgitta Jacobsson
Förvaltningschef

Lena Wallin
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Bilaga: Villkor för barn och vårdnadshavare till förskola, pedagogisk
omsorg och fritidshem i Danderyds kommun, gäller från och med 1
april 2016.
Villkor för utförare att bedriva förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem, gäller från och med 1 april 2016
Svar på remiss om regler för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem
Exp: Kommunstyrelsen, Produktionsstyrelsen, fristående förskolor och grundskolor i
kommunen.

