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Mer om …

Erbjudande av plats i förskola
• Förskolan är en egen skolform
• Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, i form
av förskola, ska erbjudas plats skyndsamt

Hemkommunens ansvar
Hemkommunen ska erbjuda plats
Hemkommunen är ansvarig för att alla barn i kommunen som ska erbjudas
förskola erbjuds detta om deras vårdnadshavare önskar det. Barn ska från
och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning som det behövs
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Barnet kan även ha
ett eget behov av att få plats i förskolan på grund av familjens situation i
övrigt. Utöver detta ska barn även erbjudas förskola om de av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av
förskola.
Barnet ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem
som möjligt. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas
önskemål om placering vid en viss förskoleenhet. Föräldrarna kan tacka nej
exempelvis om verksamheten drivs med en viss konfessionell eller
pedagogisk inriktning som de inte ställer sig bakom.
En kommun kan också erbjuda barnet motsvarande utbildning i en
fristående förskola i kommunen.

Hemkommunen kan ordna förskoleplats i en annan kommun
En kommun kan om det finns särskilda skäl komma överens med en annan
kommun om att den kommunen ska ta emot förskolebarn från
hemkommunen.
Ett barn har rätt att gå i en annan kommuns förskola om det finns särskilda
skäl till det med hänsyn till barnets personliga förhållanden. Ett sådant skäl
kan vara att barnets föräldrar bor i olika kommuner. Ett annat skäl kan vara
att barnet behöver särskilt stöd i förskolan och vårdnadshavarna därför vill

att barnet ska gå i en annan kommuns förskola som är anpassad efter
barnets behov. Det kan också vara att barnet bor vid en kommungräns och
föräldrarna arbetar i grannkommunen.
Man kan också tillämpa bestämmelsen för att ge barn möjlighet till förskola
på samiska, meänkieli eller finska enligt lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk.
Innan en kommun tar emot ett barn från en annan kommun måste den få
ett yttrande från barnets hemkommun. På så sätt får den mottagande
kommunen information om barnets förhållanden och har därmed ett bättre
underlag för beslutet.
Om ett barn har rätt att gå i en annan kommuns förskola ska
hemkommunen betala kostnaderna för förskoleplatsen till den kommun
som tar emot barnet. Ersättningen är utformad på liknande sätt som
reglerna för grundskolan när en elev av särskilda skäl går i en annan
kommun.

Plats inom fyra månader
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig
huvudman ska kommunen erbjuda barnet plats i förskola inom fyra
månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin
utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas plats.

Aktuella bestämmelser och förarbeten
Det här materialet grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800)
och förarbetena Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet,
prop 2009/2010:165.
Erbjudande om plats förskola: 8 kap. 3–7 och 14–15 §§ skollagen
(2010:800)
Hemkommunens ansvar och mottagande i en annan kommun:
8 kap. 12–13 §§.

Läs mer på www.skolverket.se
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