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 Skolnämnden 

MISSIV 

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag, pedagogisk omsorg 

INLEDNING 

En ansökan har inkommit till Sala kommun från C Företaget om att bli godkänd som 

fristående utförare av pedagogisk omsorg (”dagbarnvårdare”) 

Ärendet 

Pedagogisk omsorg regleras i skollagen 25 kap. 

Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda 

ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. 

Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om 

verksamhetsform.   (25 kap. 2§) 

Sådan verksamhet kan även bedrivas av fristående huvudman.  

Den kommun där en enskild bedriver sådan pedagogisk omsorg som avses i 

2 § ska efter ansökan besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om  

1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

motsvarande offentlig verksamhet,  

2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens 

motsvarande verksamhet,  

3. [Ej aktuellt i detta fall] 

4. avgifterna inte är oskäligt höga.    (25 kap. 10§) 

Övriga bakgrundsfakta/tjänstemännens yttrande 

Sökande är C Företaget, med säte i Uppsala. Ansökan omfattar fyra personer, av 

vilka tre jobbar idag som dagbarnvårdare och den fjärde är vikarie inom den 

verksamheten.  

Ansökan har gåtts igenom av den förskolechef som har tillsynsansvar för förskola 

samt den förskolechef som har ansvar för dagbarnvårdarna, och de menar att 

huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller (prövning 

enligt 1/ ovan). 

Beträffande avgifterna (4/ ovan) är det alltid Sala kommun som tar in dem för Sala 

kommuns berörda barn, varför de blir lika oavsett huvudman. Kvarstår alltså för 

nämnden att pröva 2/. 

Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden, nu eller i 

framtiden. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Barn inom sådan pedagogisk omsorg kostar 2015 cirka 12 500 kronor mindre per 

barn och år än förskola (113 802 kronor respektive 101 312 kronor). 

ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att C Företaget har rätt till bidrag som fristående huvudman för pedagogisk omsorg i 

stället för förskola i Sala kommun.  
 


