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Områdeskontoren, Inger Engman

Förtur för syskon till placerade barn, regler för placering av
barn i förskoleverksamhet
07.37 66
Kommunfullmäktiges beslut om taxa och tillämpningsregler beskriver
förutsättningar för tilldelning av plats i kommunens förskoleverksamhet.
Barn‐ och utbildningsnämnden har 2003‐09‐25 § 146 fastställt kompletterande
rutin för köhantering.
I nuvarande regler tillämpas förtur endast för barn som omfattas av
bestämmelserna i skollagen 2a kap 9 § som avser barn i behov av särskilt stöd.
Alla barn placeras inom tre månader från ansökningstillfället, men garanteras
inte plats i sökt förskola.
Önskemål om att barn till redan placerade syskon skulle ha rätt till förtur till
plats i den förskola, där syskonet är placerat, har framförts. Ett flertal familjer
upplever att det inte är tillfredsställande att ha barnen placerade i olika
förskolor.
Av bilaga 1 till denna paragraf framgår nuvarande rutiner samt beskrivning
av vilka konsekvenser införande av syskonförtur skulle få.
Förvaltningens förslag till beslut
Ingen särskild förtur för syskon införs. Syskons behov av placering i samma
förskola skall alltid tillmätas stor betydelse vid placering av barn i förskolan.
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Claudia Kosicinski (m) att barn‐ och
utbildningsnämnden rekommenderas införa förtur för syskon till placerade
barn.
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Thomas Olofsson (fp) stöder Claudia Kosicinskis (m) yrkande.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det avslagits.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
Claudia Kosicinski (m) och Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet
till förmån för det egna yrkandet.
_____
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar
Thomas Olofsson (fp), Claudia Kosicinski (m) och Margareta Törelid‐
Haapaniemi (kd) att förtur införs för syskon till redan placerade barn.
Eva Haglund (mp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden prövar Thomas Olofssons (fp) mfl förslag mot arbetsutskottets
förslag och finner att det senare vunnit bifall.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Företrädare för fp, m och kd reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
_____
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