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Sektor utbildning, kultur och fritid
Diarienummer: UBN.2016.169
Datum: 2017-04-13
Nämndsekreterare Iva Rodrigues Fernandes
E-post: Iva.RodriguesFernandes@ale.se
Utbildningsnämnden

Riktlinjer för godkännande att bedriva barnomsorg vid Ale
kommun
Utbildningsnämnden beslutade den 29 mars 2017 att återremittera ärendet till sektorn för att
undersöka konsekvenserna som kan uppstå för de befintliga verksamheter med kraven som
beskrivs i riktlinjerna och eventuella förslag på lösningar.
Sektorn har varit i kontakt med kommunens fristående förskolor för att undersöka vilka
konsekvenser kravet om alternativ placering vid stängning kan ge dem. Sektorn bedömer att de
fristående förskolorna för själva besluta om alternativ placering vid stängning av verksamheten.
Detta då de ansvarar för barnomsorg för sina brukare så har de en skyldighet att beakta sina
brukares behov vid planering av öppettider. Sektorn har tagit bort kravet på att de fristående ska
erbjuda en alternativ placering utan ställer istället krav på att de ska beakta sina brukares behov vd
planering av öppettider.
Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar att anta "Riktlinjerna för rätt till bidrag för enskild pedagogisk
omsorg".

Eva Lejdbrandt
Sektorchef

Bente Törnqvist
Verksamhetschef Förskola
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Bakgrund
Sektor utbildning kultur och fritid har uppmärksammat att riktlinjerna för rätt till bidrag för
enskild pedagogisk omsorg behöver revideras. De riktlinjer som finns idag är från 2011-08-15.
Barnperspektivet
De föreslagna riktlinjerna utgår från Barnkonventionen (artikel 13 Barnets bästa). I
Barnkonventionen står det att huvudmannen ska se till att barnens bästa ska komma i främsta
rummet, att huvudmannen ska följa föreskrifter gällande pedagogisk omsorg och att
huvudmannen ska följa de fastställda normer som gäller för säkerhet. Detta har sektorn tagit
hänsyn i utformningen av riktlinjerna.
Sektorn genomför en årlig tillsyn för att tillförsäkra sig om att de fristående huvudmännen följer
de föreskrifter som gäller för pedagogisk omsorg.
Ärendets kommunikationsbehov
Riktlinjerna för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg ska publiceras på kommunens
hemsida. De huvudmän som vill starta pedagogisk omsorg kan hitta riktlinjerna på kommunens
hemsida.
Sektorns bedömning
Sektorn bedömer att riktlinjerna följer de regelverk som gäller för pedagogisk omsorg och att
kraven som riktlinjerna ställer på huvudmännen vid ansökningsförfarandet är rimliga. Sektorn har
vid framställandet av riktlinjer inte ställt högre krav på fristående huvudmän än den pedagogiska
omsorg som bedrivs i kommunens regi.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

