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Dnr 2019/596 

§ 37 Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg i Sala kommun  

INLEDNING 

Revidering av avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg i Sala. 

Ärendet 

Föreslag till revidering av avgifter (bilaga 2) och tillämpningsföreskrifter (bilaga 1) 

för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgifter beslutas av 

Kommunfullmäktige. 

Beredning 

Missiv per den 15 april 2019. 

Bilaga 1, Tillämpningsföreskrifter per den 15 april 2019. 

Bilaga 2, Taxor barnomsorg per den 15 april 2019. 

Bilaga 3, Barnchecklista per den 15 april 2019. 

Magdalena Sundström, utredare, föredrar ärendet.  

Yrkanden 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar att skolnämnden beslutar 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag 

om avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala, enligt bilaga 2 att 

gälla från 1 augusti 2019, samt 

att fastställa tillämpningsföreskrifter enligt bilaga 1 att, under förutsättning att 

fullmäktige antar förslaget enligt ovanstående, gälla från 1 augusti 2019. 

Louise Eriksson (SD) yrkar 

att barn 1-6 år som bedöms vara i behov av särskilda insatser skall erbjudas 

avgiftsfri allmän förskola samt 

att målgruppen inte skall omfattas av maxtid om 15 timmar/vecka. Verkställigheten 

skall endast omfattas av barnens behov.   

Amanda Lindblad (S) yrkar  

att föreslagen text antas förutom att i Bilaga 1 Tillämpningsföreskrifter (Dnr 

2019/596), Sidan 1, rubrik Rätten till förskola och pedagogisk omsorg, 
återinförande av skrivningen om "tillsynstid".  

Proposition 

Ordförande ställer proposition på eget förslag mot Louise Erikssons (SD) yrkande 

och finner eget förslag bifallet.  

Ordförande ställer därefter proposition på Amanda Lindblads (S) yrkande och finner 

eget yrkande bifallet.  
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Fortsättning § 37 

BESLUT 

Skolnämnden beslutar 

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag 

om avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala, enligt bilaga 2 att 

gälla från 1 augusti 2019, samt 

att fastställa tillämpningsföreskrifter enligt bilaga 1 att, under förutsättning att 

fullmäktige antar förslaget enligt ovanstående, gälla från 1 augusti 2019. 

Reservation 

Louise Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Louise Eriksson (SD) anför följande som sin mening: 

Barn med behov av särskilda insatser ska inte ha något ”tak” på ”sina” timmar. 

Antalet timmar skall vara baserat på barnets behov och inget annat. 

Samtliga timmar ska vara avgiftsfria! Hänvisar till FN:s Riktlinjer för personer med 

funktionshinder! 

Amanda Lindblad (S) och Thomas Calissendorff (S) reserverar sig mot beslutet. 

Amanda Lindblad (S) och Thomas Calissendorff (S) anför följande som sin mening: 

Vi reserverar oss mot borttagandet av ”tillsynstid” för barn i ålder 1-3 år i 

tillämpningsföreskrifterna. Eftersom Öppna förskolan lades ner tidigare i år blir det 

en dubbelstöt mot samma grupp barn när möjligheten till tillsynstid dras in.  

När dessa barn nu inte kommer ha tillgång till förskolan genom tillsynstiden eller 

Öppna förskolan så minskar det kraftigt deras möjligheter att träffa och utvecklas 

tillsammans med andra barn.  

Vi vill att tillsynstiden återinförs i tillämpningsföreskrifterna.  

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 


