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Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss: Förskola för alla barn- för bättre 
språkutveckling i svenska (2020:67) 

Sammanfattande inställning 

Nämnden för Förskola och grundskola anser i övervägande delar att remissen förslag är bra och 

relevanta men ser också vissa områden som problematiska och överlämnar förslag till yttrande för 

dessa till kommunstyrelsen.  

Nämndens ställningstagande i detalj  

Kommuner ska direktinskriva vissa barn 

Förslag 1 (Generellt har de flesta i dialogerna varit positiva till förslaget) 

Kungsbacka kommun är positiv till direktinskriving men vill framföra att kraven på kommunerna att 

erbjuda plats inte kan vara mer omfattande än vad som är möjligt att få fram i kartläggningarna.  

Det kan inte vara ett absolut krav att kommunen ska lyckas identifiera samtliga barn i målgruppen för 

direktinskrivning. Det kan vara svårt för kommunen att kartlägga målgruppen barn med annat 

modersmål och barn som behöver språkutveckling av andra anledningar. Det saknas 

datasammanställningar för detta. Informationsinhämtning kommer antagligen att behöva bygga på att 

andra myndigheter med medgivande från familjen lämnar över uppgifter.   

Förslag 2 (Utifrån genomgång av dialogunderlag så framkommer olika aspekter som sammantaget kan 

peka på att vi förordar att förslaget utgår.) 

Kungsbacka kommun ställer oss negativa till att införa direktinskrivning utifrån att vi inte bedömer det 

klarlagt att åtgärden ger tillräcklig effekt och kan medföra onödigt stor administration. Ett utökat 

uppföljande och informerande uppdrag bedöms vara en tillräcklig åtgärd för att uppnå syftet.  

Direktinskrivningen medför utökad administration och försvårar planering och riskerar att skapa 

motsättningar när grupper ställs mot varandra på förskolor med många sökande. Det finns redan 
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utrymme i skollagen för barn i behov av förskola att få förtur. Det finns en risk för att förskoleplatser 

också tas i anspråk som sedan inte nyttjas.  

Det innebär ett utökat administrativt arbete för att kunna säkra att alla barn i målgruppen erbjuds en 

plats genom direktinskrivning. Det finns inte heller tillgång till exempelvis databaser för att identifiera 

alla inom målgruppen. Kommunen kommer antagligen behöva ta in uppgifter på frivillig väg via andra 

aktörer som är i kontakt med vårdnadshavare för att veta vilka barn som har rätt till en 

direktinskrivning.  

Nyanlända föräldrar har i många fall med sig erfarenheter som gör att de inte kommer att vilja lämna 

ifrån sig sitt barn till förskolan när de bosätter sig i kommunen vilket gör att ett snabbt erbjudande av 

direktinskrivning inte accepteras. Vi ser att stärkt information och dialog och arenor som öppna 

förskolan kan vara bättre vägar för att skapa en tillit till förskolan och att de på så sätt själva kommer 

kunna göra aktiva och väl underbyggda val. Eftersom frekvensen på erbjudandet är en gång per år så 

har det också en begränsad effekt.   

Förskolan ska bli obligatorisk från 5 års ålder 

Kungsbacka kommun vill särskilt lyfta fram att vi är positiva till att undervisningstiden inom den 

obligatoriska förskolan inte särregleras utan bedrivs inom det ordinarie uppdraget för förskolan och 

läroplanens mål.  

I förslaget föreslås ingen ändring av utformningen av utbildningen när obligatorisk förskola införs, det 

sker alltså ingen särreglering av dessa 525 timmar. Det framgår dock i förslaget att det kan bli aktuellt 

att göra detta i framtiden. Det finns en risk att en särreglering leder till negativ påverkan på den övriga 

förskoleverksamheten. Förskolans undervisning består av planerad och spontan aktivitet och 

arbetssättet bygger på en fördelning över hela dagen. Om resurser och aktiviteter koncentreras till tiden 

och gruppen som går i obligatorisk förskola så kommer det att påverka verksamheten i stort och det 

framgångsrika arbetssätt som präglar förskolan.  

Den obligatoriska förskolan får inte ersättas av pedagogisk omsorg 

Kungsbacka kommun förordar att det inte ska vara möjligt att vara inskriven i både förskola och 

pedagogisk omsorg samtidigt. 

I utredningen framgår att obligatorisk förskola inte kan ske i pedagogisk omsorg men vårdnadshavaren 

kan välja att ha barnet i pedagogisk omsorg övrig tid. Det är ur ett barnperspektiv inte fördelaktigt att 

växla mellan två olika verksamheter och barnets relationsbyggande. Det saknas i utredningen en analys 

utifrån barnperspektivet kring om det är till barnets bästa att vara placerad i två verksamheter. I 
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praktiken är det antagligen svårt att få det att fungera med två olika placeringar vilket gör att det borde 

vara få vårdnadshavare som själva efterfrågar denna lösning.   

Rätt till skolskjuts 

Förslaget att införa rätt till skolskjuts för den obligatoriska delen av förskolan anser vi ska utgå 

alternativt utredas ytterligare då det riskerar bland annat att få stora ekonomiska konsekvenser vilka 

innebär minskade resurser i verksamheten.  

Skolskjutskostnaderna är beroende av vilket färdmedel som används där priset per plats är betydligt 

billigare för en upphandlad skolbuss jämfört med taxi. I skolan åker det stora flertalet unga med 

upphandlad linjetrafik eller skolbussar. Det uttalas inte i utredningen på vilket sätt barnen ska åka 

förutom att det inte kan förväntas ske med linjetrafik. Om skolskjuts ska erbjudas så små barn 

förutsätter kommunen att det kommer att handla om taxi när det gäller så små barn. Utredningens 

uträkning kring merkostnader för kommunerna kan inte utgå från snittkostnaderna för skolskjuts i 

landet då de flesta resor ej sker med taxi och därmed är missvisande. En jämförelse för att åskådliggöra 

kostnaden är att i kommunen kostar ett linjetrafikkort 4700 kr för en elev och en resa med taxi i snitt 

100 tkr för ett barn under ett års tid (snittkostnad per resa är 285 kr* 178 dagar*2). I utredningen 

föreslås en kompensation till kommunerna som utgår ifrån en kostnad på 3100 kr per barn.  

Om man skulle anta att barnen skulle kunna åka med upphandlade skolbussar så finns det antagligen 

ingen större samordningsvinst att göra i detta heller med skolorna utifrån hur bussnäten är uppbyggda. 

Här ges alltså inte heller någon möjlighet till större kostnadseffektivitet. Det är också svårt att bedöma 

i vilken omfattning barnen kan samåka i en taxi.  

I konsekvensanalysen framgår också att uträkningen av kommunernas kostnader utgår ifrån antal barn 

som idag inte går i förskolan. Det är otydligt i utredningen om även övriga barn som endast går i 

allmän förskola 15 timmar i veckan (till exempel för att förälder är föräldraledig för syskon), ska 

omfattas av rättigheten till skolskjuts. Om detta är fallet är målgruppen mycket större och också 

omkostnaderna för skolskjuts. 

I utredningen framgår inte något resonemang kring hur avstånd som rättighetsgrund för skolskjuts ska 

hanteras. Vilka avståndsregler gäller för förskolebarn? Ska rätten utgå ifrån hur långt barn kan 

förväntas gå i sällskap med förälder eller på egen hand? De flesta föräldrar är nog inte benägna att låta 

sin 5-åring gå själv till förskolan hur nära det än är. Vid en juridisk prövning skulle det antagligen inte 

heller bedömas att en femåring kan förväntas ta sig till sin förskola på egen hand. Om utgångspunkten 

för avståndsbedömningen är barnet så bedömer vi att det innebär att samtliga barn beviljas skolskjuts.  

En ytterligare faktor som gör skolskjutsfrågan i förskolan komplex är att det finns många fler förskolor 

än skolor. För att uppnå likvärdighet och bibehålla rimliga kostnader så utgår ju rätten till skolskjuts i 
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skolan från ”anvisad skola”- de vill säga en skola nära barnets hem. Samtliga vårdnadshavare behöver 

bli medvetandegjorda om vilken som är deras ”anvisade förskola” för att veta om de har rätt till 

skolskjuts eller ej. Detta överensstämmer kanske inte med vald förskola eller den förskola som de 

blivit direktplacerade på och därför behöver vårdnadshavare ha tillgång till denna information innan 

barnet börjar förskolan. Det kan bli svårt att kommunicera detta på ett begripligt sätt. Det utgör också 

en utökad administration för att administrera hur barn ska anvisas olika förskolor.  

Om barn åker skolskjuts till förskolan försvinner den dagliga kontakten mellan förskolans personal och 

föräldrar. Det är en utmaning i hur denna kontakt ska kunna fungera väl genom andra kanaler. För 

vårdnadshavare som inte aktivt valt förskola så kommer inte det också vara svårare att bygga upp ett 

förtroende.  

Inrätta karriärstege för förskolelärare 

Kungsbacka kommun är positiv till att det finns en styrning av resurser till förskolor med svårare 

förutsättningar med beaktande av barnens socioekonomiska bakgrund. Men vi förordar ett system som 

ger huvudmannen större möjlighet att fördela medlen utifrån lokala förutsättningar. Det vill säga att 

det inte är inlåst i ett lönepåslag på 10 tkr för en förstelärare. Det ger en större effekt om 

lönestyrningen kan kopplas till lokala förutsättningar och strategier för kompetensförsörjning.   

De centrala personalkategorierna inom förskolan ska framgå i 

skollagen/Personalsammansättning ska uppmärksammas vid tillsyn 

Kungsbacka kommun är inte negativ till att barnskötare lyfts in i lagstiftningen men vi förordar en mer 

genomgripande analys av vad det innebär när lagstiftningen ska tillämpas för att säkerställa att det 

inte innebär negativa konsekvenser för personalsammansättningen på förskolor.  

Kungsbacka kommun instämmer i utredningens analys att barnskötare är en viktig profession inom 

förskolan. I utredningen framgår dock att många kommuner av olika anledningar har svårt att rekrytera 

denna personalgrupp och inskrivningen av personalkategorin påverkar inte detta faktum. I utredningen 

framgår inte hur tillsynsmyndighetens uppdrag påverkas i förhållande till denna ändrade skrivning utan 

det som berörs är endast att tillsynen ska omfatta tillgång på förskolelärare. Kommer skrivningen att 

innebära att huvudmän utifrån bestämmelserna och tillsyn behöver omfördela barnskötare mellan 

förskolor exempelvis, vilket skett gällande förskolelärare hos flera huvudmän. I förskolor finns andra 

professioner med utbildning mot barn som huvudmän också aktivt rekryterar utifrån kompetens och 

inte som ett utfall av brist på sökande till en tjänst. Exempelvis förskoleassistenter, drama-, musik- 

eller bildpedagoger eller socialpedagoger. Det finns en risk att skrivningen i praktiken innebär att 

bemanningen inte kan göras utifrån förskolans behov.  
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Examensbeskrivningen för förskollärarexamen bör ändras 

Kommunen anser att utredningen bör omfatta en vidare analys av andra behov av att förstärka och 

utöka eller förändra målen i examensbeskrivningen för att säkerställa att rätt prioritering görs utifrån 

förskolans samlade behov och uppdrag.   

I utredningen framgår att målen redan är omfattande i förhållande till utbildningens längd. Det är 

därför viktigt att utvidga behovsanalysen till att omfatta även andra områden för att kunna prioritera 

vilka kunskaper som framtida förskolelärare behöver i sin yrkesutövning.  

 



SOU 2020:67

Betänkande av Utredningen om fler barn  
i förskolan för bättre språkutveckling i svenska

Stockholm 2020

Förskola för alla barn 
– för bättre språkutveckling i svenska



SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.
Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm
Ordertelefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB  
på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Svara på remiss – hur och varför 
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02). 
En kort handledning för dem som ska svara på remiss.  
Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2020

ISBN 978-91-38-25112-6
ISSN 0375-250X



 

 

Till statsrådet och chefen 
för Utbildningsdepartementet 
Anna Ekström 

Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 att tillkalla en särskild ut-
redare med uppdrag att lämna förslag som syftar till att öka deltag-
andet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans 
arbete med barnens språkutveckling i svenska kan stärkas, bl.a. när 
det gäller nyanlända barn. Regeringen beslutade samtidigt om direktiv 
för utredningen (dir. 2019:71). Till särskild utredare förordnades 
samma dag dåvarande skolborgarrådet i Stockholms stad Lotta Edholm. 

Regeringen beslutade den 17 september 2020 om tilläggsdirektiv 
(dir. 2020:94) varigenom utredningstiden förlängdes på så sätt att upp-
draget ska redovisas senast den 27 november 2020. 

Som sakkunniga i utredningen förordnades från och med den 
18 december 2019 kanslirådet Filip Kollén, Finansdepartementet, 
ämnesrådet Christer Laursen Tofténius, Utbildningsdepartementet 
och kanslirådet Annika Århammar, Arbetsmarknadsdepartementet. 
Som experter i utredningen förordnades från och med samma dag 
utredaren Lotta Andersson Damberg, Sveriges Kommuner och 
Regioner, utredaren Nils Kabner, Statens skolinspektion, undervis-
ningsrådet Lena Lyckeståhl, Statens skolverk och förbundsjuristen 
Gudrun Rendling, Friskolornas riksförbund. Som sakkunnig i utred-
ningen förordnades från och med den 4 maj 2020 även rättssak-
kunniga Ann-Sofie Winqvist, Utbildningsdepartementet. 

Filip Kollén entledigades från och med den 10 juni 2020 och i hans 
ställe förordnades från och med den 10 juni 2020 departements-
sekreteraren Kristina Ingemarsdotter Persson, Finansdepartementet. 

Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 9 decem-
ber 2019 utredaren Sanna Vent och från och med den 20 december 
2019 rådmannen Daniel Wanhatalo. Sanna Vent entledigades från 



 

 

och med den 12 oktober 2020. Undervisningsrådet Love Wennemo 
Lanninger har också tjänstgjort i utredningen på deltid under tiden 
den 16 mars–30 september 2020. 

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Förskola för alla barn 
– för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). 

Utredningens uppdrag är härmed slutfört. 
 

Stockholm i november 2020 
 
 

Lotta Edholm 
 
     /Sanna Vent 
     /Daniel Wanhatalo 
     /Love Wennemo Lanninger 
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Sammanfattning 

Utredningen lämnar förslag som syftar till att dels öka deltagandet i 
förskolan bland barn i 3–5 års ålder, dels stärka förskolans arbete med 
barnens språkutveckling i svenska, bl.a. när det gäller nyanlända barn, 
barn med annat modersmål än svenska och barn med socioekonomiskt 
svag bakgrund. 

Utredningen har enligt direktiven bl.a. haft i uppdrag att  

• analysera de huvudsakliga orsakerna till att vissa grupper av barn 
i lägre grad deltar i förskolans verksamhet, 

• föreslå åtgärder som kan öka deltagandet i förskolan för flickor och 
pojkar i åldern 3–5 år, särskilt när det gäller nyanlända barn enligt 
lämplig definition, barn med annat modersmål än svenska och 
barn i socioekonomiskt utsatta grupper, samt lämna nödvändiga för-
fattningsförslag, 

• analysera de rättsliga förutsättningarna för och undersöka hur ny-
anländas barn, enligt lämplig definition, ska ha rätt till en obligato-
risk språkförskola från 3 års ålder med minst 15 timmar i veckan 
inom ramen för den vanliga förskolan med fokus på språkutveck-
ling i svenska, 

• utreda och föreslå hur ett sådant obligatorium kan utformas, och 
om förutsättningarna finns, lämna författningsförslag och övriga 
förslag som bedöms nödvändiga, bl.a. vad gäller kretsen av barn 
(i åldern 3–5 år) och verksamhetens omfattning (minst 15 tim-
mar i veckan), 

• utreda och vid behov föreslå åtgärder, t.ex. nya korta vägar till ut-
bildning, för att öka tillgången på legitimerade förskollärare och 
utbildade barnskötare där det behövs för att kunna genomföra upp-
draget om en förskola för bättre språkutveckling, 
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• kartlägga den kompetensutveckling som erbjuds personal i för-
skolan när det gäller barns språkutveckling i svenska, särskilt andra-
språksutveckling i svenska, 

• analysera de huvudsakliga orsakerna till att förskolepersonal inte 
deltar i den kompetensutveckling som erbjuds, 

• vid behov föreslå generella eller riktade insatser för personalens 
kompetensutveckling i språkutveckling i svenska, särskilt andra-
språksutveckling i svenska, samt 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget skulle ursprungligen redovisas senast den 30 oktober 2020. 
Genom tilläggsdirektiv beslutade den 17 september 2020 (dir. 2020:94) 
förlängdes utredningstiden så att uppdraget i stället ska redovisas senast 
den 27 november 2020. 

Skälen till att barn inte är inskrivna i förskolan varierar 

De allra flesta barn i Sverige deltar i förskolan. Hösten 2019 fanns 
det emellertid cirka 22 000 folkbokförda barn i åldrarna 3–5 år som 
inte var inskrivna i förskolan. En del av dessa, omkring 6 200 barn, 
var i stället inskrivna i pedagogisk omsorg, men cirka 15 800 barn i 
åldersgruppen var inte inskrivna i vare sig förskola eller pedagogisk 
omsorg. Det motsvarar cirka 4 procent av alla barn i åldersgruppen. 

Bland de barn som inte är inskrivna i förskolan är barn med svag 
socioekonomisk bakgrund överrepresenterade. Barn med vårdnads-
havare som har låg utbildning och barn från hem där ingen eller 
endast en av vårdnadshavarna förvärvsarbetar är i lägre utsträckning 
inskrivna i förskolan än barn från familjer med två förvärvsarbetande 
vårdnadshavare. Även barn med utländsk bakgrund, i synnerhet ut-
rikes födda barn, är överrepresenterade bland de barn som inte är 
inskrivna i förskolan. Det innebär att de barn som skulle gynnas mest 
av att delta i förskolan i lägre utsträckning är inskrivna i verksam-
heten.  

Kunskapen om varför vissa vårdnadshavare väljer att inte ha sina 
barn i förskolan är begränsad. Klart är dock att vårdnadshavares skäl 
varierar, och utredningen har identifierat ett antal tänkbara orsaker 
till att vissa barn i lägre grad deltar i förskolan.  
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En förklaring är att barnets vårdnadshavare är föräldraledig med 
ett yngre syskon och väljer att även ha det äldre barnet hemma. En 
annan förklaring är att barnets vårdnadshavare är arbetslös. Boende-
situationen samt att familjen ofta flyttar mellan olika stadsdelar eller 
kommuner är andra faktorer som kan förklara varför man väljer att 
inte skriva in sitt barn i förskolan. Ytterligare en förklaring är att vård-
nadshavarna inte har fått den förskoleplats de önskar eller en förskole-
plats som de tycker är placerad för långt från hemmet. 

Det kan också handla om att vårdnadshavare har bristfällig infor-
mation och kunskap om förskolan och vilken betydelse den kan ha 
för barnets utveckling. Bland nyanlända föräldrar kan det dessutom 
ibland finnas en misstänksamhet mot svenska myndigheter och in-
stitutioner.  

Uppfattningar om att kvinnor bör vara hemma med sina barn 
under de första levnadsåren kan också påverka vårdnadshavares benäg-
enhet att skriva in sina barn i förskolan. Sådana uppfattningar kan 
finnas i flera grupper men tycks vara vanligare bland vissa invandrar-
grupper. En annan faktor som kan förhindra att vårdnadshavare skri-
ver in sina barn i förskolan kan vara att vårdnadshavarna lever isolerat 
och mår för dåligt för att aktivt kunna använda sig av verksamheten 
eller ens ta till sig information om förskolan.  

Sammantaget blir utredningens slutsats att det finns många anled-
ningar till att vårdnadshavare inte har sina barn i förskola eller peda-
gogisk omsorg. Orsakerna kan inte begränsas till utländsk bakgrund, 
förvärvsarbete eller ekonomi, utan kan även handla om värderingar 
och andra preferenser. 

Fler barn bör delta i förskolan  

Utredningen anser att det finns behov av insatser för att öka deltag-
andet i förskolan, inte minst bland nyanlända barn och andra barn 
med behov av bättre språkutveckling i svenska. Det finns ett brett 
forskningsstöd för att förskolan har positiva effekter för barns ut-
veckling och lärande, i synnerhet för flerspråkiga barn och barn med 
svag socioekonomisk bakgrund. Barn som har gått i förskolan har 
bättre kognitiva och språkliga färdigheter och når högre kunskaps-
resultat i skolan än barn som inte har deltagit i förskolans verksam-
het. Därtill varierar deltagandet i förskolan mellan grupper och är 
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lägre bland barn till föräldrar som har låg utbildning eller saknar för-
värvsarbete, liksom bland utrikes födda barn och barn med utländsk 
bakgrund.  

Utredningens förslag och ställningstaganden när det gäller ett ökat 
deltagande i förskolan redovisas i kapitel 7–9 och innebär samman-
fattningsvis följande. 

Uppsökande verksamhet för ökat deltagande i förskolan 

Utredningen föreslår att kommunerna ska vara skyldiga att bedriva 
uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan. Uppsök-
ande verksamhet är en framgångsrik metod för att nå ut med infor-
mation om förskolan och har positiv effekt på vårdnadshavares vilja 
att skriva in sina barn i förskolan. Verksamheten kan bedrivas i sam-
verkan med aktörer med föräldrakontakt, t.ex. barnavårdscentraler 
och öppna förskolan.  

Kommunen ska bedriva uppsökande verksamhet 

Den uppsökande verksamheten ska omfatta barn som inte är in-
skrivna i förskolan men som har rätt till allmän förskola, vilket barn 
har från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Hemkommunen 
ska informera vårdnadshavarna om rätten till allmän förskola och om 
förskolans uppdrag och värdegrund. Sådan information ska lämnas 
återkommande inför varje terminsstart från höstterminen det år då 
barnet fyller 3 år till och med vårterminen det kalenderår då barnet 
fyller 5 år.  

Skolverket ska ta fram stödmaterial om uppsökande verksamhet 

För att den uppsökande verksamheten ska hålla en hög och likvärdig 
kvalitet i hela landet bör Skolverket få i uppdrag att ta fram ett stöd-
material eller allmänna råd om uppsökande verksamhet. 
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Kommunen ska kartlägga deltagandet i förskolan 

Eftersom kommunen ska bedriva uppsökande verksamhet i syfte att 
främja ett ökat deltagande i förskolan behöver kommunen hålla sig 
informerad om vilka barn i kommunen som inte går i förskolan. På 
så sätt kan kommunen rikta information och utforma insatser som 
effektivt når de vårdnadshavare som inte har skrivit in sina barn i 
förskolan. Kartläggningen bör även omfatta barn som är inskrivna i 
pedagogisk omsorg.  

Skolverket ska ta fram stödmaterial om frånvarohantering 

Utredningen har erfarit att det är en stor utmaning för förskolorna 
att vissa barn som är inskrivna i förskolan inte deltar i verksamheten 
alls eller deltar mycket sporadiskt. Därför bedömer utredningen att 
Skolverket bör få i uppdrag att ta fram stödmaterial eller allmänna 
råd om hur kontroll och uppföljning av barns frånvaro i förskolan 
kan hanteras. Stödmaterialet bör syfta till att främja en hög närvaro 
i förskolan.  

En definition av nyanlänt barn 

En del av utredningens uppdrag är att föreslå en definition av vad 
som avses med begreppet nyanlänt barn. Utredningen föreslår att be-
greppet nyanlänt barn i skollagen ska avse ett barn som  

• är fött utomlands och har vårdnadshavare som är födda och har 
varit bosatta utomlands, men som nu är bosatta i Sverige tillsam-
mans med barnet och barnet och vårdnadshavarna har vistats här 
kortare tid än fem år,  

• är fött i Sverige och har vårdnadshavare som är födda och har varit 
bosatta utomlands, men som nu är bosatta i Sverige och har vistats 
här kortare tid än fem år, eller 

• är fött utomlands och har kommit till Sverige utan sina vårdnads-
havare och har vistats här kortare tid än fem år. 
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För att omfattas av definitionen ska barnet också 

• ha uppehållstillstånd i Sverige enligt utlänningslagen (2005:716), 

• inte omfattas av definitionen av nyanländ elev i 3 kap. 12 a § skol-
lagen (2010:800), 

• inte ha uppnått den ålder när skolplikt inträder enligt 7 kap. 10 § 
skollagen. 

Om ett barn vistas i Sverige med endast en vårdnadshavare ska pröv-
ningen göras utifrån den vårdnadshavaren. 

Definitionen omfattar därmed dels barn som är födda utomlands 
och därefter kommer till Sverige med eller utan vårdnadshavare, dels 
barn som är födda i Sverige med vårdnadshavare födda utomlands 
och som vistats här under en begränsad tid. Kravet på uppehållstill-
stånd innebär att definitionen inte avser barn som är asylsökande eller 
barn som vistas i Sverige utan tillstånd.  

Som en följd av att det införs en definition av begreppet nyanlänt 
barn i skollagen ska lagens nuvarande definition av nyanländ justeras 
för att tydliggöra att den avser nyanländ elev. 

Direktinskrivning i förskolan 

Utredningen har övervägt olika sätt att genomföra uppdraget att 
nyanländas barn ska ha rätt till en obligatorisk språkförskola från 
3 års ålder. De alternativ som utredningen beaktat har varit dels en 
förskola som är obligatorisk för vissa barn, dvs. en slags ”förskole-
plikt”, dels en verksamhet som är obligatorisk för kommunerna att 
anordna men där deltagandet för barn är frivilligt. 

Utredningen har funnit att uppdraget bäst genomförs genom att 
det blir obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till barn 
som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i 
svenska. Vi kallar detta direktinskrivning i förskolan. 

Kommuner ska direktinskriva vissa barn 

Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola till 
barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i 
svenska. Direktinskrivning innebär att kommunerna, utan att vård-
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nadshavarna har ansökt om det, ska erbjuda barn plats vid en för-
skola inför höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år.  

Flera grupper av barn ska omfattas av direktinskrivning 

Det är viktigt att kommunerna genom direktinskrivning fångar upp 
inte bara nyanlända barn utan även andra barn som är i behov av för-
skola för att få en bättre språkutveckling i svenska. De barn som ska 
omfattas är barn som inte är inskrivna i förskolan och som tillhör 
någon av följande kategorier. 

• nyanlända barn, dvs. barn som omfattas av utredningens förslag 
till definition av nyanlänt barn. 

• barn med annat modersmål än svenska som har behov av förskola 
för att få en bättre språkutveckling i svenska.  

• barn som av annan anledning har behov av förskola för att få en 
bättre språkutveckling i svenska. 

Utredningen anser vidare att plats i förskolan genom direktinskriv-
ning även ska erbjudas barn som deltar i pedagogisk omsorg och som 
tillhör målgruppen för direktinskrivning. Direktinskrivning ska inte 
kunna ske i pedagogisk omsorg. 

Kommunen ska planera för och informera om direktinskrivning  

Utredningen föreslår att hemkommunen ska fullgöra sin skyldighet 
att direktinskriva barn som tillhör målgruppen vid en viss förskole-
enhet från och med höstterminen det kalenderår då barnet fyller 3 år. 
Kommunen ska minst 3 månader dessförinnan informera barnets vård-
nadshavare om att barnet har fått en plats på den aktuella förskolan.  

Kommunen ska direktinskriva barnet vid en förskola inom kom-
munen som är lämplig för ändamålet och som är belägen i rimlig när-
het till barnets hem.  

Eftersom direktinskrivning innebär ett erbjudande till vårdnads-
havaren att delta i en frivillig verksamhet kan vårdnadshavare komma 
att tacka nej till erbjudandet. Om så sker ska kommunen direktin-
skriva barnet igen från och med höstterminen det kalenderår då barnet 
fyller 4 år.  
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Obligatorisk förskola från 5 års ålder 

Utredningens förslag om att kommuner ska bedriva uppsökande verk-
samhet samt direktinskriva barn som är i behov av förskola för att få 
en bättre språkutveckling i svenska har goda förutsättningar att öka 
deltagandet i förskolan, inte minst bland de barn som direktiven 
menar är prioriterade. För att säkerställa att alla barn får ta del av ut-
bildningen i förskolan anser vi dock att det behövs ytterligare åtgär-
der. Vi föreslår därför att förskolan till viss del ska bli obligatorisk. 

En obligatorisk förskola bidrar till likvärdiga förutsättningar 

Utredningen föreslår att förskolan ska bli obligatorisk för alla barn 
från och med 5 års ålder. I dag är nästan alla 5-åringar, 95 procent, 
inskrivna i förskolan. En obligatorisk förskola för 5-åringar skulle 
innebära att ytterligare cirka 6 800 barn skrivs in i förskolan. Av dessa 
deltar cirka 2 000 barn i dag i pedagogisk omsorg. Förändringen be-
rör alltså ett i sammanhanget relativt litet antal barn, men för dessa 
barn kan möjligheten att få gå i förskola ha mycket stor betydelse.  

En obligatorisk förskola innebär att förskolan kan kompensera 
för skillnader i barns uppväxtvillkor och bidra till mer likvärdiga för-
utsättningar inför skolstarten. En förskola som är obligatorisk kan 
därmed på sikt bidra till högre och mer likvärdiga kunskapsresultat i 
grundskolan. 

Skolplikten tidigareläggs och förlängs 

Förslaget innebär att skolplikten som huvudregel ska börja fullgöras 
i förskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller 5 år. Skol-
plikten i Sverige förlängs alltså med ett år och kommer därmed som 
huvudregel att upphöra vid utgången av vårterminen det elfte året 
eller, om eleven går i specialskolan, det tolfte året efter att eleven 
börjat fullgöra skolplikten. Bestämmelserna om skolplikt i 7 kap. 
skollagen ska ändras i enlighet med detta. Skolplikten i den obligato-
riska förskolan ska dock kunna senareläggas i vissa fall.  

Förslaget innebär att enskilda huvudmän som bedriver förskola 
även ska få anordna obligatorisk förskola utan förnyad ansökan. 



SOU 2020:67 Sammanfattning 

21 

Den obligatoriska förskolan ska omfatta 525 timmar 
och vara avgiftsfri  

Utredningen föreslår att den obligatoriska förskolan ska ha samma 
syfte, uppdrag och innehåll som den frivilliga förskolan. Den obliga-
toriska delen av förskolan ska omfatta 525 timmar under ett läsår, 
och läsåret ska bestå av en hösttermin och en vårtermin. Verksam-
heten ska högst få omfatta 190 dagar och 6 timmar per dag. 

Den obligatoriska delen av förskolan ska vara avgiftsfri. För reste-
rande tid som barn behöver förskola, t.ex. på grund av vårdnads-
havares förvärvsarbete, kommer huvudmannen som tidigare att kunna 
ta ut avgifter.  

Skolplikten ska fullgöras vid en förskola, vilket innebär att den 
obligatoriska delen av förskolan inte ska kunna ersättas av pedagogisk 
omsorg. 

Hemkommunen ansvarar för den obligatoriska förskolan 

Utredningen föreslår att barnets hemkommun ska ansvara för att 
utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen 
som ska gå i den obligatoriska förskolan från 5 års ålder och som inte 
fullgör sin skolplikt på annat sätt, t.ex. vid en fristående förskola.  

När det gäller barn som inte sedan tidigare har plats i förskola men 
som ska börja i den obligatoriska förskolan ska hemkommunen ge 
barnets vårdnadshavare möjlighet att anmäla önskemål om förskole-
plats. Om vårdnadshavaren inte anmäler önskemål om plats ska hem-
kommunen senast fyra månader före det att barnet ska börja i den 
obligatoriska förskolan erbjuda barnet plats vid viss förskola.  

Skollagens bestämmelser om skolplikt ska gälla 

I och med att förskolan till viss del blir obligatorisk ska skollagens 
bestämmelser om hemkommunens, huvudmannens och vårdnads-
havarnas ansvar för skolpliktens fullgörande gälla även för barn som 
fullgör sin skolplikt i den obligatoriska förskolan. Utredningen före-
slår vidare att skollagens regler om närvaro, ledighet och befrielse 
från obligatoriska inslag i undervisningen i skollagspliktiga skolfor-
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mer samt utredning av frånvaro ska gälla även för barn som går i den 
obligatoriska förskolan.  

Rätt till skolskjuts och kostnadsfria måltider  

I och med att förskolan till viss del blir obligatorisk föreslår utred-
ningen att barn i den obligatoriska förskolan ska ha rätt till skolskjuts 
under i huvudsak samma förutsättningar som barn i förskoleklassen 
eller grundskolan, dvs. om skolskjuts behövs med hänsyn till färd-
vägens längd, trafikförhållanden, barnets funktionsnedsättning eller 
någon annan särskild omständighet. Rätten till skolskjuts ska dock 
bara gälla barn som endast deltar i den obligatoriska delen av förskolan. 

Utredningen föreslår också att barn som åläggs skolplikt i den obli-
gatoriska förskolan ska ha rätt till kostnadsfria måltider på samma 
villkor som elever i förskoleklassen och grundskolan. 

Vissa beslut om den obligatoriska förskolan ska kunna överklagas 

Utredningen föreslår att vissa beslut som rör den obligatoriska för-
skolan ska kunna överklagas i samma utsträckning som gäller för för-
skoleklassen och grundskolan. Därmed ska beslut om skolskjuts få 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Vidare ska beslut om upp-
skjutande av fullgörande av skolplikt samt om placering vid förskole-
enhet få överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Fler förskollärare och barnskötare med bättre kompetens 
om barns språkutveckling i svenska  

Förskolepersonalens utbildning och kompetens har fått ökad bety-
delse i takt med att förskolan har blivit en del av utbildningssystemet 
och fått ett förtydligat pedagogiskt uppdrag. Forskning visar att per-
sonalens pedagogiska kompetens är avgörande för kvaliteten i för-
skolan och därmed för barnens utveckling och lärande.  

Samtidigt finns det en stor brist på legitimerade förskollärare och 
utbildade barnskötare och kompetensförsörjningen är en stor utma-
ning för förskolan. Behovet av utbildad personal bedöms dessutom 
växa de kommande åren. Behoven skiljer sig mellan olika kommuner 
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men också mellan förskolor inom samma kommun. Statistik som 
utredningen har tagit fram visar att det finns färre förskollärare och 
utbildade barnskötare i förskolor med svåra förutsättningar i bety-
delsen att en stor andel barn har utländsk bakgrund. Vidare är bris-
tande språkkunskaper i svenska hos förskolepersonalen ett stort pro-
blem i många förskolor, i synnerhet i de förskolor där det också finns 
en stor andel flerspråkiga barn.  

I dag har vart fjärde barn i förskolan utländsk bakgrund. Att för-
skollärare och barnskötare har goda kunskaper i svenska och kompe-
tens i hur man undervisar flerspråkiga barn är därför avgörande för 
att alla barn ska få en god språklig grund inför skolstarten. 

Utredningens förslag och ställningstaganden när det gäller att öka 
tillgången på legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare 
samt insatser för kompetensutveckling redovisas i kapitel 10 och 11 
och innebär sammanfattningsvis följande. 

Förslag för fler förskollärare och barnskötare 

Utredningens förslag i detta avsnitt syftar till att öka tillgången på 
legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare, med särskilt 
fokus på förskolor med svåra förutsättningar. 

Inrätta karriärsteg för förskollärare  

Utredningen föreslår att det ska inrättas karriärsteg för förskollärare 
vid förskolor med särskilt svåra förutsättningar med beaktande av 
barnens socioekonomiska bakgrund. Huvudmännen för dessa för-
skolor ska sträva efter att inrätta tjänster som förste förskollärare. 
Reformen ska finansieras med statsbidrag. Statsbidraget ska lämnas 
med belopp som innebär att den som blir förste förskollärare får en 
löneökning på 10 000 kronor per månad.  

Inför en enhetlig utbildning till barnskötare 

Det finns i dag ingen nationell reglering av vad som ska ingå i en barn-
skötarutbildning, vilket har lett till att olika kortare och ibland otill-
räckliga utbildningsinsatser genomförs för att möjliggöra att arbets-
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lösa slussas in i barnskötaryrket. För att uppnå en ökad likformighet 
i barnskötarutbildningarna samt stärka och tydliggöra barnskötarnas 
kompetens föreslår utredningen att det införs ett enhetligt innehåll 
för utbildning till barnskötare som ska gälla inom såväl gymnasie-
skolans barn- och fritidsprogram som motsvarande utbildningar inom 
kommunal vuxenutbildning.  

Vi föreslår även en översyn av barnskötarutbildningarnas omfatt-
ning, innehåll och kvalitet. Detta för att anpassa utbildningarna till 
de kunskaper som behövs i barnskötaryrket i dag t.ex. när det gäller 
barns språkutveckling och andraspråksutveckling i svenska.  

Skolverket ska ta fram allmänna råd om språkkunskaper 

Det finns i dag inga rekommendationer om vilka kunskaper personal 
som arbetar i förskolan bör ha. Utredningen bedömer därför att Skol-
verket bör få i uppdrag att ta fram allmänna råd om vilka grundlägg-
ande krav som bör ställas på personal som arbetar i förskolan, t.ex. 
när det gäller språkkunskaper i svenska. 

De centrala personalkategorierna inom förskolan ska framgå 
i skollagen 

Barnskötare är en viktig resurs i förskolan som i dag inte omnämns 
i skollagen. För att betona att de som arbetar i förskolan och ansvarar 
för eller medverkar i undervisningen bör vara förskollärare eller barn-
skötare föreslår vi att skollagen förtydligas. Med barnskötare ska i lagen 
avses den som har genomgått utbildning i gymnasieskolan för arbete 
med barn eller annan motsvarande utbildning. 

Personalsammansättning ska uppmärksammas vid tillsyn 

Utredningen anser att det är viktigt att tillsynsmyndigheterna, dvs. 
Skolinspektionen och kommunerna, i sin tillsyn särskilt uppmärk-
sammar att huvudmännen uppfyller kraven i skollagen när det gäller 
personal vid förskolor. Förskolor som inte uppfyller kraven på att 
ha förskollärare som ansvarar för undervisningen bör följas upp, t.ex. 
genom att de föreläggs att förändra personalsituationen.  
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Förslag om kompetensutveckling i barns språkutveckling i svenska 

Utredningens kartläggning av och förslag om kompetensutveckling 
innebär sammanfattningsvis följande. 

Det behövs mer tid och resurser för kompetensutveckling 

Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga den kompetensutveck-
ling som erbjuds personal i förskolan när det gäller barns språkutveck-
ling i svenska med särskilt fokus på andraspråksutveckling i svenska. 
Vi har redogjort för de statliga kompetensutvecklingsinsatser som 
erbjuds förskolans personal och funnit att det inom Skolverkets natio-
nella skolutvecklingsprogram finns ett relevant kursutbud när det 
gäller barns språkutveckling. Däremot utgör bristen på tid och resur-
ser betydande hinder för förskolepersonalens deltagande i kompetens-
utveckling. Utredningen vill inskärpa hur viktigt det är att huvudmän 
för förskolan tar sitt ansvar när det gäller att erbjuda och frigöra tid 
för kompetensutveckling.  

Examensbeskrivningen för förskollärarexamen bör ändras 

Utredningen erfar att förskollärare saknar tillfredsställande kunskap 
om barns andraspråksutveckling i svenska. Vi bedömer därför att exa-
mensbeskrivningen för förskollärarexamen bör ändras så att det i exa-
mensmålen anges att studenten ska visa fördjupad kunskap om barns 
andraspråksutveckling. 

Läslyftet i förskolan bör förlängas 

Staten bör ta ett större ansvar för att möjliggöra kompetensutveck-
ling i språkutveckling i svenska för personalen i de förskolor som har 
störst behov av det. Därför föreslår utredningen att Skolverket ska 
få i uppdrag att förlänga Läslyftet i förskolan och rikta statsbidraget 
till förskolor som har särskilt svåra förutsättningar med beaktande 
av barnens socioekonomiska bakgrund. 
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Kompetensutveckling bör uppmärksammas vid tillsyn 

Huvudmännen ska i egenskap av arbetsgivare se till att personalen vid 
en förskola ges möjlighet till kompetensutveckling. Utredningen an-
ser därför att det är viktigt att tillsynsmyndigheterna, dvs. Skolinspek-
tionen och kommunerna, i sin tillsyn särskilt uppmärksammar att 
huvudmännen uppfyller kraven i skollagen när det gäller kompetens-
utveckling.  

Ikraftträdande 

Utredningens förslag innebär ändringar i skollagen (2010:800) och 
skolförordningen (2011:185). Vi föreslår att dessa ändringar ska träda 
i kraft den 1 juli 2022. 

När det gäller bestämmelserna om kommunernas uppsökande 
verksamhet, kartläggning och direktinskrivning, behöver kommu-
nerna och andra huvudmän tid för att förbereda verksamheten. Vi före-
slår därför att bestämmelserna ska tillämpas första gången i fråga om 
utbildning som inleds höstterminen 2023. 

Även införandet av den obligatoriska förskolan innebär att kom-
muner och andra huvudmän behöver tid att inrätta och utöka sina 
verksamheter. Även bestämmelserna om obligatorisk förskola ska 
tillämpas första gången i fråga om utbildning som inleds hösttermi-
nen 2023. 

Utredningen anser vidare att införandet av karriärsteg för för-
skollärare behöver en viss period av förberedelser. Vi föreslår därför 
att denna reform ska inledas vid det bidragsår som inleds den 1 juli 
2023. Bestämmelsen i skollagen som reglerar detta samt den stats-
bidragsförordning som ska ligga till grund för fördelning och utbetal-
ning av statsbidrag ska därför tillämpas första gången inför det bi-
dragsår som inleds den 1 juli 2023. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) 

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 
dels att 2 kap. 14 och 22 §§, 3 kap. 1 och 12 a §§, 7 kap. 1, 4, 10–

12, 17–19 a och 21–23 §§, 8 kap. 1, 3, 4, 7, 12, 15, 16, 20 och 24 §§, 
25 kap. 2 § och 28 kap. 5, 8, 12 och 15 §§ samt rubrikerna närmast 
före 3 kap. 12 a § och 7 kap. 4 och 11 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det i lagen ska införas elva nya paragrafer, 3 kap. 12 k §, 
8 kap. 7 a, 7 b, 12 b, 12 c, 14 a, 15 a, 16 a, 16 b, 16 c och 25 §§ samt 
närmast före 3 kap. 12 k § och 8 kap. 7 a, 7 b, 12 b, 12 c, 14 a, 15 a, 
16 a, 16 b, 16 c och 25 §§ nya rubriker av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. 
14 § 

Utöver lärare eller förskollärare 
som avses i 13 § får det i undervis-
ningen i fritidshemmet och försko-
lan finnas annan personal med så-
dan utbildning eller erfarenhet att 
elevernas eller barnens utveckling 
och lärande främjas. 

Utöver lärare eller förskollärare 
som avses i 13 § får det i undervis-
ningen 

1. i fritidshemmet finnas an-
nan personal med sådan utbild-
ning eller erfarenhet att elevernas 
utveckling och lärande främjas, 
och 

2. i förskolan finnas barnskötare 
samt därutöver annan personal med 
utbildning eller erfarenhet som inne-
bär att barnens utveckling och läran-
de främjas. 
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 Med barnskötare avses i första 
stycket 2 den som har genomgått 
utbildning i gymnasieskolan för 
arbete med barn eller annan mot-
svarande utbildning. 

 
22 §1 

Varje huvudman ska sträva efter 
att för undervisningen anställa lär-
are och förskollärare som har fors-
karutbildning. Huvudmännen ska 
också sträva efter att inrätta kar-
riärsteg för särskilt yrkesskickliga 
lärare. 

Varje huvudman ska sträva efter 
att för undervisningen anställa lär-
are och förskollärare som har fors-
karutbildning. Huvudmännen ska 
också sträva efter att inrätta kar-
riärsteg för särskilt yrkesskickliga 
lärare. Huvudmän för förskole-
enheter som har särskilt svåra för-
utsättningar med beaktande av bar-
nens socioekonomiska bakgrund ska 
sträva efter att inrätta karriärsteg 
för särskilt yrkesskickliga förskol-
lärare. 

Regeringen meddelar föreskrif-
ter om statsbidrag till huvudmän 
i syfte att stimulera att dessa in-
rättar karriärstegen förstelärare och 
lektor. 

Regeringen meddelar föreskrif-
ter om statsbidrag  

1. till huvudmän för förskole-
klass, grundskola, grundsärskola, 
specialskola, sameskola, gymnasie-
skola, gymnasiesärskola och kom-
munal vuxenutbildning i syfte att 
stimulera att dessa inrättar kar-
riärstegen förstelärare och lektor, 
och  

2. som riktar sig till huvudmän 
för förskoleenheter som avses i för-
sta stycket tredje meningen i syfte 
att stimulera att dessa inrättar kar-
riärsteget förste förskollärare. 

  

 
1 Senaste lydelse 2013:530. 
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3 kap. 
1 §2 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
– barnens och elevernas lärande och personliga utveckling (2 §), 
– information om barnets och elevens utveckling (3 §), 
– garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet 

(4–4 b §§), 
– stöd i form av extra anpassningar (5 §), 
– särskilt stöd (6–12 §§), 
– mottagande och undervisning av nyanlända elever (12 a–12 i §§), 
– överlämning av uppgifter vid 

övergång mellan och inom skol-
former (12 j §), och 

– överlämning av uppgifter vid 
övergång mellan och inom skol-
former (12 j §), 

 – definition av nyanlänt barn 
(12 k §), och 

– allmänna bestämmelser om betyg (13–21 §§). 
 

Definition av nyanländ Definition av nyanländ elev 
 

12 a §3 
Med nyanländ avses i denna lag 

den som 
Med nyanländ elev avses i denna 

lag den som 
1. har varit bosatt utomlands, 
2. nu är bosatt i landet, och 
3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start 

det kalenderår då han eller hon fyller sju år. 
En elev ska inte längre anses 

vara nyanländ efter fyra års skol-
gång här i landet. 

En elev ska inte längre anses 
vara nyanländ elev efter fyra års 
skolgång här i landet. 

Som bosatt utomlands anses den som inte anses bosatt i landet 
enligt 29 kap. 2 §. 
 
  

 
2 Senaste lydelse 2018:1098. 
3 Senaste lydelse 2015:246. 
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 Definition av nyanlänt barn 
 

 12 k § 
 Med nyanlänt barn avses i 

denna lag ett barn som har uppe-
hållstillstånd i Sverige enligt utlän-
ningslagen (2005:716), inte omfat-
tas av 12 a § och inte har uppnått 
den ålder när skolplikt enligt 7 kap. 
10 § inträder. Därutöver ska barnet 

 1. vara fött utomlands och ha 
vårdnadshavare som är födda och 
har varit bosatta utomlands, men 
som nu är bosatta i Sverige tillsam-
mans med barnet och barnet och 
vårdnadshavarna har vistats här 
kortare tid än fem år,  

 2. vara fött i Sverige och ha vård-
nadshavare som är födda och har 
varit bosatta utomlands, men som 
nu är bosatta i Sverige och har vis-
tats här kortare tid än fem år, eller 

 3. vara fött utomlands och ha 
kommit till Sverige utan sina vård-
nadshavare och har vistats här kor-
tare tid än fem år. 

 Om barnet vistas i Sverige med 
endast en vårdnadshavare ska pröv-
ningen göras utifrån den vårdnads-
havaren. 

7 kap. 
1 §4 

I detta kapitel finns bestämmelser om 
– vilka som omfattas av skolplikt (2 §), 
– rätten till utbildning (3 §), 
– hur skolplikten fullgörs (4–9 §§), 
– när skolplikten inträder (10 §), 

 
4 Senaste lydelse 2018:608. 
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– tidigare skolstart och undan-
tag från skyldigheten att fullgöra 
skolplikt i förskoleklass (11–
11 b §§), 

– tidigare skolstart och undan-
tag från skyldigheten att fullgöra 
skolplikt i förskoleklass och obli-
gatorisk förskola (11–11 b §§), 

– när skolplikten upphör och rätten att därefter slutföra skol-
gången (12–16 §§), 

– deltagande i utbildning (17–19 a §§), och 
– ansvar för att skolplikten fullgörs (20–23 §§). 
 

Förskoleklassen och 
grundskolan 

Den obligatoriska förskolan,  
förskoleklassen och grundskolan 

 
4 §5 

Skolplikten ska börja fullgö-
ras i förskoleklassen. Därefter ska 
skolplikten fullgöras i grundskolan 
eller i den skolform där barnet 
tas emot enligt 5, 6 eller 7 §, om 
inte skolplikten fullgörs på något 
annat sätt enligt bestämmelserna 
i 24 kap. 

Skolplikten ska börja fullgö-
ras i den obligatoriska förskolan. 
Därefter ska skolplikten fullgöras 
i förskoleklassen och sedan i grund-
skolan eller i den skolform där bar-
net tas emot enligt 5, 6 eller 7 §, om 
inte skolplikten fullgörs på något 
annat sätt enligt bestämmelserna 
i 24 kap. 

Skolplikten kan dock börja full-
göras direkt i grundskolan, grund-
särskolan, specialskolan eller same-
skolan enligt 11 a och 11 b §§. 

Skolplikten kan dock börja 
fullgöras direkt i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan 
enligt 11, 11 a och 11 b §§. 

 
10 §6 

Skolplikten inträder höstter-
minen det kalenderår då barnet 
fyller sex år.  

Skolplikten inträder höstter-
minen det kalenderår då barnet 
fyller fem år. Om det finns synner-
liga skäl får barnet dock börja full-
göra sin skolplikt i den obligatoriska 
förskolan först höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sex år. 

 
5 Senaste lydelse 2017:1115. 
6 Senaste lydelse 2017:1115. 
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Om det finns särskilda skäl 
får barnet börja fullgöra sin skol-
plikt först höstterminen det kalen-
derår då barnet fyller sju år. 

Om det finns särskilda skäl 
får barnet börja fullgöra sin skol-
plikt i förskoleklassen först höst-
terminen det kalenderår då bar-
net fyller sju år. 

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter 
begäran av barnets vårdnadshavare. 

 
Tidigare skolstart och 
undantag från skyldigheten att 
fullgöra skolplikt i förskoleklass 

Tidigare skolstart och 
undantag från skyldigheten att 
fullgöra skolplikt i förskoleklass 
och obligatorisk förskola 

 
11 §7 

Ett barn får tas emot i förskole-
klassen redan höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller fem år. 

Ett barn får tas emot i förskole-
klassen redan höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller fem år, 
även om barnet inte gått i den 
obligatoriska förskolan. 

 Av 8 kap. 3–7 a §§ framgår att 
barn ska erbjudas plats i förskola 
före fem års ålder. 

  
11 a §8 

Ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan, grund-
särskolan, specialskolan eller sameskolan höstterminen det kalen-
derår då barnet fyller sex år om 

1. barnet då har gått ut förskoleklassen, eller 
2. barnets vårdnadshavare be-

gär att barnet ska få börja i någon 
av dessa skolformer utan att först 
ha gått ut förskoleklassen och 
barnet bedöms ha förutsättningar 
för det. 

 

2. barnets vårdnadshavare be-
gär att barnet ska få börja i någon 
av dessa skolformer utan att först 
ha gått ut den obligatoriska för-
skolan eller förskoleklassen och 
barnet bedöms ha förutsättningar 
för det. 

  

 
7 Senaste lydelse 2017:1115. 
8 Senaste lydelse 2017:1115. 
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Beslut i frågan enligt första stycket 2 fattas av 
1. rektorn när det gäller grundskolan och sameskolan, 
2. Specialpedagogiska skolmyndigheten när det gäller special-

skolan, och 
3. barnets hemkommun när det gäller grundsärskolan. 
 

11 b §9 
Ett barn som har beviljats upp-

skjuten skolplikt och som ska tas 
emot i grundsärskolan får, ut-
över vad som anges i 11 a §, börja 
fullgöra skolplikten i grundsär-
skolan utan att först ha gått ut 
förskoleklassen, om barnets vård-
nadshavare begär det hos hem-
kommunen.  

Ett barn som har beviljats upp-
skjuten skolplikt och som ska tas 
emot i grundsärskolan får, ut-
över vad som anges i 11 a §, börja 
fullgöra skolplikten i grundsär-
skolan utan att först ha gått ut 
den obligatoriska förskolan eller 
förskoleklassen, om barnets vård-
nadshavare begär det hos hem-
kommunen. 

 
12 §10 

Skolplikten upphör vid ut-
gången av vårterminen det tionde 
året eller, om eleven går i special-
skolan, det elfte året efter det att 
eleven börjat fullgöra skolplikten, 
om inte annat följer av 13 eller 
14 §. 

Skolplikten upphör vid ut-
gången av vårterminen det elfte 
året eller, om eleven går i special-
skolan, det tolfte året efter det att 
eleven börjat fullgöra skolplikten, 
om inte annat följer av 13 eller 
14 §. 

 
17 §11 

En elev i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan ska 
delta i den verksamhet som anord-
nas för att ge den avsedda utbild-
ningen, om eleven inte har giltigt 
skäl att utebli. 

Ett barn i den obligatoriska för-
skolan eller en elev i förskoleklas-
sen, grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan ska 
delta i den verksamhet som anord-
nas för att ge den avsedda utbild-
ningen, om barnet eller eleven 
inte har giltigt skäl att utebli. 

 
9 Senaste lydelse 2017:1115. 
10 Senaste lydelse 2017:1115. 
11 Senaste lydelse 2017:1115. 
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Den obligatoriska verksam-
heten får omfatta högst 190 dagar 
per läsår och åtta timmar eller, i 
förskoleklassen och de två lägsta 
årskurserna, sex timmar per dag. 
Sådan verksamhet får inte förläg-
gas till lördagar, söndagar eller 
andra helgdagar. 

Den obligatoriska verksam-
heten får omfatta högst 190 dagar 
per läsår och åtta timmar eller, i 
den obligatoriska förskolan, för-
skoleklassen och de två lägsta års-
kurserna, sex timmar per dag. Så-
dan verksamhet får inte förläggas 
till lördagar, söndagar eller andra 
helgdagar. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om avvikelser från andra stycket för elever i 
grundsärskolan och specialskolan. 

Om en elev i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan 
utan giltigt skäl uteblir från den 
obligatoriska verksamheten, ska 
rektorn se till att elevens vård-
nadshavare samma dag informe-
ras om att eleven har varit från-
varande. Om det finns särskilda 
skäl behöver elevens vårdnads-
havare inte informeras samma dag. 

Om ett barn i den obligatori-
ska förskolan eller en elev i för-
skoleklassen, grundskolan, grund-
särskolan, specialskolan eller same-
skolan utan giltigt skäl uteblir från 
den obligatoriska verksamheten, 
ska rektorn se till att barnets eller 
elevens vårdnadshavare samma dag 
informeras om att barnet eller 
eleven har varit frånvarande. Om 
det finns särskilda skäl behöver 
barnets eller elevens vårdnadsha-
vare inte informeras samma dag. 

 
18 § 

En elev i en skolform som av-
ses i 17 § får beviljas kortare ledig-
het för enskilda angelägenheter. 
Om det finns synnerliga skäl får 
längre ledighet beviljas. 

Ett barn eller en elev i en skol-
form som avses i 17 § får beviljas 
kortare ledighet för enskilda ange-
lägenheter. Om det finns synner-
liga skäl får längre ledighet beviljas. 

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon 
annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. 
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19 § 
En elev i en skolform som av-

ses i 17 § får på begäran av elev-
ens vårdnadshavare befrias från 
skyldighet att delta i obligatoriska 
inslag i undervisningen om det 
finns synnerliga skäl. Ett sådant 
beslut får endast avse enstaka till-
fällen under ett läsår. 

Ett barn eller en elev i en skol-
form som avses i 17 § får på be-
gäran av barnets eller elevens vård-
nadshavare befrias från skyldig-
het att delta i obligatoriska inslag 
i undervisningen om det finns syn-
nerliga skäl. Ett sådant beslut får 
endast avse enstaka tillfällen under 
ett läsår. 

Rektorn beslutar om befrielse. Rektorn får inte uppdra åt någon 
annan att fatta sådana beslut. 
 

19 a §12 
Om en elev har upprepad eller 

längre frånvaro från den verksam-
het som avses i 17 § ska rektorn, 
oavsett om det är fråga om giltig 
eller ogiltig frånvaro, se till att från-
varon skyndsamt utreds om det 
inte är obehövligt. Utredningen 
ska genomföras i samråd med ele-
ven och elevens vårdnadshavare 
samt med elevhälsan.  

Om ett barn eller en elev har 
upprepad eller längre frånvaro 
från den verksamhet som avses i 
17 § ska rektorn, oavsett om det 
är fråga om giltig eller ogiltig från-
varo, se till att frånvaron skynd-
samt utreds om det inte är obe-
hövligt. När det gäller barn i den 
obligatoriska förskolan ska utred-
ningen genomföras i samråd med 
barnets vårdnadshavare. När det 
gäller elever i övriga skolformer 
ska utredningen genomföras i sam-
råd med eleven och elevens vård-
nadshavare samt med elevhälsan. 

Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 
3 kap. 7 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas. 

När en utredning om en elevs 
frånvaro har inletts ska rektorn se 
till att frånvaron snarast anmäls 
till huvudmannen. 

När en utredning om ett barns 
eller en elevs frånvaro har inletts 
ska rektorn se till att frånvaron 
snarast anmäls till huvudmannen. 

 
  

 
12 Senaste lydelse 2018:1098. 
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21 §13 
Hemkommunen ska se till att 

skolpliktiga barn som inte går i 
dess förskoleklass, grundskola eller 
grundsärskola på något annat sätt 
får föreskriven utbildning. 

Hemkommunen ska se till att 
skolpliktiga barn som inte går i 
dess obligatoriska förskola, för-
skoleklass, grundskola eller grund-
särskola på något annat sätt får 
föreskriven utbildning. 

Hemkommunen ska i frågor 
som rör skolpliktiga elever som 
avses i 19 a § vid behov samordna 
insatser med samhällsorgan, orga-
nisationer eller andra som berörs. 
I fråga om utlämnande av uppgifter 
gäller de begränsningar som följer 
av 29 kap. 14 § och offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400).  

Hemkommunen ska i frågor 
som rör skolpliktiga barn och ele-
ver som avses i 19 a § vid behov 
samordna insatser med samhälls-
organ, organisationer eller andra 
som berörs. I fråga om utlämnande 
av uppgifter gäller de begräns-
ningar som följer av 29 kap. 14 § 
och offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400). 

 
22 §14 

Huvudmannen ska se till att 
eleverna i huvudmannens för-
skoleklass, grundskola och grund-
särskola fullgör sin skolgång. 
Huvudmannen för specialskolan 
och huvudmannen för samesko-
lan ska se till att elever i utbild-
ning under deras ledning fullgör 
sin skolgång. 

Huvudmannen ska se till att 
barnen i huvudmannens obligato-
riska förskola och eleverna i huvud-
mannens förskoleklass, grund-
skola och grundsärskola fullgör 
sin skolgång. Huvudmannen för 
specialskolan och huvudmannen 
för sameskolan ska se till att barn 
och elever i utbildning under deras 
ledning fullgör sin skolgång. 

När en skolpliktig elev börjar 
eller slutar vid en skolenhet med 
en annan huvudman än hemkom-
munen eller det hos en sådan hu-
vudman har inletts en utredning om 
elevens frånvaro enligt 19 a §, ska 
huvudmannen snarast lämna upp-
gift om detta till hemkommunen. 

När ett skolpliktigt barn eller 
en skolpliktig elev börjar eller 
slutar vid en förskoleenhet eller en 
skolenhet med en annan huvud-
man än hemkommunen, eller det 
hos en sådan huvudman har in-
letts en utredning om barnets eller 
elevens frånvaro enligt 19 a §, ska 

 
13 Senaste lydelse 2018:608. 
14 Senaste lydelse 2018:608. 
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huvudmannen snarast lämna upp-
gift om detta till hemkommunen. 

 
23 §15 

Om en skolpliktig elev inte 
fullgör sin skolgång och detta be-
ror på att elevens vårdnadshavare 
inte har gjort vad denne är skyl-
dig att göra för att så ska ske, får 
hemkommunen förelägga elevens 
vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter. För en elev i special-
skolan, sameskolan eller förskole-
klass vid en skolenhet med spe-
cialskola eller sameskola är det i 
stället huvudmannen för respek-
tive skolform som får förelägga 
elevens vårdnadshavare att full-
göra sina skyldigheter. 

Om ett skolpliktigt barn eller 
en skolpliktig elev inte fullgör 
sin skolgång och detta beror på 
att barnets eller elevens vårdnads-
havare inte har gjort vad denne är 
skyldig att göra för att så ska ske, 
får hemkommunen förelägga bar-
nets eller elevens vårdnadshavare 
att fullgöra sina skyldigheter. För 
en elev i specialskolan, samesko-
lan eller förskoleklass vid en skol-
enhet med specialskola eller same-
skola är det i stället huvudmannen 
för respektive skolform som får 
förelägga elevens vårdnadshavare 
att fullgöra sina skyldigheter. Det-
samma ska gälla för ett barn i en 
förskola som huvudmannen för 
sameskolan är huvudman för med 
stöd av ett avtal med en kommun 
om samverkan enligt 23 kap. 24 §. 

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. 
Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas. 

8 kap. 
1 § 

I detta kapitel finns 
– allmänna bestämmelser (2–11 §§), 
– bestämmelser om förskola med offentlig huvudman (12–17 §§), 

och 
– bestämmelser om fristående 

förskola (18–24 §§). 
– bestämmelser om fristående 

förskola (18–25 §§). 
 

 
15 Senaste lydelse 2017:1115. 

 



Författningsförslag SOU 2020:67 

38 

3 §16 
Barn som är bosatta i Sverige 

och som inte har börjat i någon 
utbildning för fullgörande av skol-
plikten ska erbjudas förskola en-
ligt vad som anges i 4–7 §§. För-
skola behöver dock inte erbjudas 
under kvällar, nätter, veckoslut 
eller i samband med större helger. 

Barn som är bosatta i Sverige 
och som inte har börjat i någon 
annan skolform för fullgörande av 
skolplikten ska erbjudas förskola 
enligt vad som anges i 4–7 b §§. 
Förskola behöver dock inte er-
bjudas under kvällar, nätter, vecko-
slut eller i samband med större 
helger. 

 
4 § 

Barn ska från och med höst-
terminen det år barnet fyller tre 
år erbjudas förskola under minst 
525 timmar om året, om inte 
annat följer av 5–7 §§. 

Barn ska från och med höst-
terminen det år barnet fyller tre 
år erbjudas förskola under minst 
525 timmar om året, om inte 
annat följer av 5–7 b §§. 

 
7 § 

Barn ska även i andra fall än 
som avses i 5 och 6 §§ erbjudas 
förskola, om de av fysiska, psy-
kiska eller andra skäl behöver sär-
skilt stöd i sin utveckling i form 
av förskola. 

Barn ska även i andra fall än 
som avses i 5, 6, 7 a och 7 b §§ er-
bjudas förskola, om de av fysiska, 
psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling i form 
av förskola. 

 
 Direktinskrivning av barn i 

behov av förskola för att få en 
bättre språkutveckling i svenska 

 
 7 a § 
 Barn som inte sedan tidigare 

deltar i förskolans verksamhet ska 
genom direktinskrivning erbjudas 
allmän förskola enligt 4 § från och 
med höstterminen det kalenderår 
då barnet fyller tre år, om barnet 

 
16 Senaste lydelse 2017:1115. 
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 1. är ett nyanlänt barn enligt 
3 kap. 12 k §, 

 2. har ett annat modersmål än 
svenska och har behov av förskola 
för att få en bättre språkutveckling 
i svenska, eller 

 3. av annan anledning har be-
hov av förskola för att få en bättre 
språkutveckling i svenska. 

 Direktinskrivning med erbju-
dande om plats i förskola ska även 
ske för barn som avses i första stycket 
som deltar i pedagogisk omsorg som 
erbjuds i stället för förskola enligt 
25 kap. 2 §. 

 Av 4 § framgår att allmän för-
skola ska omfatta minst 525 tim-
mar om året. Av 16 och 20 §§ fram-
går att förskola upp till 525 timmar 
om året ska vara avgiftsfri.  

 
 Obligatorisk förskola från  

fem års ålder 
 

 7 b § 
 Från och med höstterminen det 

kalenderår då barnet fyller fem år 
ska barnet erbjudas obligatorisk för-
skola. Obligatorisk förskola ska be-
stå av ett läsår bestående av en höst-
termin och en vårtermin och omfatta 
525 timmar under läsåret. Barn 
som går i obligatorisk förskola ska 
erbjudas kostnadsfria måltider. 
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12 § 
Hemkommunen ansvarar för 

att utbildning i förskola kommer 
till stånd för alla barn i kommu-
nen som ska erbjudas förskola och 
vars vårdnadshavare önskar det. 

Hemkommunen ansvarar för 
att utbildning i förskola kommer 
till stånd för alla barn i kommu-
nen som  

1. ska erbjudas förskola och 
vars vårdnadshavare önskar det, 
och 

2. ska gå i den obligatoriska för-
skolan från fem års ålder och som 
inte fullgör sin skolplikt på annat 
sätt. 

Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att er-
bjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola. 

Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens 
med en annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn 
vars utbildning hemkommunen ansvarar för. 

 
 Kartläggning och uppsökande 

verksamhet 
 

 12 b § 
Hemkommunen ska genom 

kartläggning och informations-in-
samling hålla sig uppdaterad om 
vilka barn inom kommunen som 

 1. inte deltar i förskoleverksam-
het senast höstterminen det kalen-
derår då barnet fyller tre år, och 

 2. vilka av dessa barn som 
genom direktinskrivning ska erbju-
das förskola enligt 7 a §. 

 Hemkommunen ska genom 
uppsökande verksamhet ta kontakt 
med vårdnadshavare till barn som 
avses i första stycket 1 och informera 
vårdnadshavarna om vad försko-
lan innebär och barnets rätt till 
förskola enligt 4 §. Verksamheten 
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ska syfta till att öka deltagandet i 
förskolan. 

 Om ett barn inte deltar i 
förskolan ska kontakt enligt andra 
stycket tas inför varje terminsstart 
fram till och med vårterminen det 
kalenderår då barnet fyller fem år. 

 
 Direktinskrivning 
 
 12 c § 

Hemkommunen ansvarar för 
direktinskrivning enligt 7 a §. 

Hemkommunen ska senast tre 
månader före höstterminens start 
informera barnets vårdnadshavare 
om vid vilken förskoleenhet barnet 
blivit direktinskrivet. 

Om barnets vårdnadshavare 
tackar nej till förskoleplats som er-
bjudits genom direktinskrivning, 
eller om barnet av annan anled-
ning inte blivit direktinskrivet vid 
tre års ålder, ska hemkommunen i 
stället direktinskriva barnet från 
och med höstterminen det kalen-
derår då barnet fyller fyra år enligt 
vad som anges i första och andra 
styckena. 

 
 Erbjudande av plats i den 

obligatoriska förskolan 
 
 14 a § 

För barn som inte sedan tidi-
gare har plats i förskola men som 
ska börja i den obligatoriska för-
skolan enligt 7 b § ska hemkom-
munen ge barnets vårdnadshavare 
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möjlighet att anmäla önskemål om 
förskoleplats. 

 Om vårdnadshavaren inte an-
mäler önskemål om plats ska hem-
kommunen senast fyra månader 
före det att barnet ska börja i obli-
gatorisk förskola erbjuda barnet 
plats vid viss förskola. 

 
15 § 

Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets 
eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnads-
havares önskemål. 

 Ett barn som erbjuds plats ge-
nom direktinskrivning enligt 7 a § 
ska erbjudas plats vid en för ända-
målet lämplig förskoleenhet i rim-
lig närhet till barnets hem. 

 
 Placering vid en förskoleenhet för 

den obligatoriska förskolan 
 

 15 a § 
Ett barn som enligt 14 a § ska 

erbjudas plats i den obligatoriska 
förskolan ska placeras vid en för-
skoleenhet så nära barnets hem som 
möjligt. Skälig hänsyn ska tas till 
barnets vårdnadshavares önskemål. 

 
16 § 

En kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den anord-
nar. Avgifterna ska vara skäliga. 

Från och med höstterminen 
det år barnet fyller tre år får avgif-
ten avse bara den del av verksam-
heten som överstiger 525 timmar 
om året. 

 

Från och med höstterminen 
det år barnet fyller tre år får avgif-
ten avse bara den del av verksam-
heten som överstiger 525 timmar 
om året. Detsamma ska gälla för 
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barn som deltar i den obligatoriska 
förskolan enligt 7 b §. 

För barn som erbjudits för-
skola enligt 7 § får avgiften avse 
bara den del av verksamheten som 
överstiger 15 timmar i veckan. 

För barn som erbjudits för-
skola enligt 7 § får avgiften avse 
bara den del av verksamheten som 
överstiger 15 timmar i veckan. 
Detta gäller även när barnet deltar 
i den obligatoriska förskolan enligt 
7 b §. 

 
 Skolskjuts till den obligatoriska 

förskolan i hemkommunen 
 

 16 a § 
 Ett barn i obligatorisk förskola 

enligt 7 b § med offentlig huvud-
man har rätt till kostnadsfri skol-
skjuts från en plats i anslutning till 
barnets hem till den plats där ut-
bildningen bedrivs och tillbaka, om 
sådan skjuts behövs med hänsyn 
till färdvägens längd, trafikförhål-
landen, barnets funktionsnedsätt-
ning eller någon annan särskild om-
ständighet. Denna rätt gäller dock 
inte för barn som går i förskolan 
fler timmar än vad den obligato-
riska delen av förskolan omfattar. 

 Rätten till skolskjuts enligt första 
stycket gäller dock inte för barn som 
väljer att gå i en annan förskole-
enhet än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem eller som 
går i en annan kommuns förskola 
med stöd av 13 §. 
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 Om det kan ske utan organisa-
toriska eller ekonomiska svårigheter 
ska kommunen anordna skolskjuts 
även i fall som avses i andra stycket. 

 Barnets hemkommun ansvarar 
för att skolskjuts anordnas.  

 
 Skolskjuts till den obligatoriska 

förskolan i en annan kommun 
än hemkommunen 

 
 16 b § 

 Ett barn som med stöd av 13 § 
första stycket går i den obligatoriska 
förskolan enligt 7 b § i en annan 
kommuns förskola och som på grund 
av skolgången måste övernatta i den 
kommunen, har rätt till skolskjuts 
mellan den tillfälliga bostaden och 
den plats där utbildningen bedrivs 
under samma förutsättningar som 
gäller för barn som är hemmahöran-
de i kommunen. 

 Den kommun som anordnar ut-
bildningen ansvarar för att skolskjuts 
anordnas enligt första stycket. Kom-
munens kostnader för detta ska er-
sättas av barnets hemkommun. 

 
 Skolskjuts till den obligatoriska 

förskolan när den anordnas av 
staten 

 

 16 c § 
Ett barn som går i den obliga-

toriska förskolan vid en förskola 
som anordnas av staten som huvud-
man för sameskolan med stöd i ett 
avtal om samverkan som ingåtts 
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med en kommun enligt 23 kap. 
24 § har rätt till skolskjuts på samma 
villkor och med de begränsningar 
som anges i 16 a § första stycket 
och 16 b § första stycket. 

 Staten ansvarar för att skolskjuts 
anordnas. 

 
20 § 

Avgifter som huvudmannen för en fristående förskola tar ut får 
inte vara oskäligt höga. 

Från och med höstterminen 
det år barnet fyller tre år får avgif-
ten avse bara den del av verksam-
heten som överstiger 525 timmar 
om året. 

Från och med höstterminen 
det år barnet fyller tre år får avgif-
ten avse bara den del av verksam-
heten som överstiger 525 timmar 
om året. Detsamma ska gälla för 
barn som deltar i den obligatoriska 
förskolan enligt 7 b §. 

För barn som ska erbjudas för-
skola enligt 7 § får avgiften avse 
bara den del av verksamheten som 
överstiger 15 timmar i veckan. 

För barn som ska erbjudas för-
skola enligt 7 § får avgiften avse 
bara den del av verksamheten som 
överstiger 15 timmar i veckan. 
Detta gäller även när barnet deltar 
i den obligatoriska förskolan enligt 
7 b §. 

 
24 § 

Bidragsskyldigheten enligt 21 § 
gäller bara i den omfattning som 
barnet ska erbjudas förskola en-
ligt 4–7 §§. 

Bidragsskyldigheten enligt 21 § 
gäller bara i den omfattning som 
barnet ska erbjudas förskola en-
ligt 4–7 b §§. 

 
 Skolskjuts 

 
 25 § 

 Hemkommunen ska anordna 
skolskjuts för barn som går i den obli-
gatoriska förskolan enligt 7 b § vid 
en fristående förskoleenhet inom 



Författningsförslag SOU 2020:67 

46 

kommunen under samma förutsätt-
ningar som enligt 16 a § tredje 
stycket gäller för barn som valt en 
annan förskoleenhet än den där 
kommunen annars skulle ha place-
rat dem. 

25 kap. 
2 § 

Kommunen ska sträva efter att 
i stället för förskola eller fritids-
hem erbjuda ett barn pedagogisk 
omsorg om barnets vårdnads-
havare önskar det. Kommunen ska 
ta skälig hänsyn till vårdnadshavar-
nas önskemål om verksamhets-
form. 

Kommunen ska sträva efter att 
i stället för förskola eller fritids-
hem erbjuda ett barn pedagogisk 
omsorg om barnets vårdnads-
havare önskar det. Kommunen ska 
ta skälig hänsyn till vårdnadshavar-
nas önskemål om verksamhets-
form. Pedagogisk omsorg får dock 
inte erbjudas i stället för den obli-
gatoriska förskolan enligt 8 kap. 
7 b §. 

Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk 
verksamhet stimulera barns utveckling och lärande. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 
stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov 
kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen 
för fortsatt lärande. 

28 kap. 
5 §17 

Beslut av en kommun eller en region får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol i fråga om 

1. godkännande enligt 2 kap. 5 § eller återkallelse av sådant god-
kännande enligt 26 kap. 13 eller 14 §, 

2. bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 
14 kap. 15 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 35 §, 19 kap. 45 § eller 22 kap. 18 §, 

3. avstängning enligt 5 kap. 17 eller 19 §, 
4. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter 

enligt 7 kap. 23 §, 
 

17 Senaste lydelse 2020:605. 
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5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b § 
första stycket, 9 kap. 15 c § första 
stycket, 10 kap. 32 § första stycket, 
10 kap. 33 § första stycket, 11 kap. 
31 § första stycket, 11 kap. 32 § 
första stycket, 18 kap. 30 § första 
stycket eller 18 kap. 31 § första 
stycket, 

5. skolskjuts enligt 8 kap. 16 a § 
första stycket, 8 kap. 16 b § första 
stycket, 9 kap. 15 b § första stycket, 
9 kap. 15 c § första stycket, 10 kap. 
32 § första stycket, 10 kap. 33 § 
första stycket, 11 kap. 31 § första 
stycket, 11 kap. 32 § första stycket, 
18 kap. 30 § första stycket eller 
18 kap. 31 § första stycket, 

6. ekonomiskt stöd till inackordering enligt 15 kap. 32 § eller 
18 kap. 32 § första stycket, 

7. medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller åter-
kallelse av sådant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 §, 

8. rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 § eller återkallelse av 
sådan rätt enligt 26 kap. 13 §, 

9. bidrag enligt 25 kap. 11 §, 
10. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller 
11. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §. 
 

8 §18 
Beslut av Sameskolstyrelsen får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol i fråga om 
1. föreläggande för vårdnads-

havare att fullgöra sina skyldig-
heter enligt 7 kap. 23 §, eller 

1. föreläggande för vårdnads-
havare att fullgöra sina skyldig-
heter enligt 7 kap. 23 §,  

2. kostnadsfria resor enligt 
9 kap. 15 d § första stycket eller 
13 kap. 23 § första stycket. 

2. kostnadsfria resor enligt 
9 kap. 15 d § första stycket eller 
13 kap. 23 § första stycket, eller 

 3. skolskjuts till den obligato-
riska förskolan enligt 8 kap. 16 c §. 

 
12 §19 

Beslut av en kommun eller en region får överklagas till Skol-
väsendets överklagandenämnd i fråga om 

1. barns mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap. 5 § eller 
tillhörighet till grundsärskolans målgrupp enligt 7 kap. 5 b §, 

 
18 Senaste lydelse 2017:1115. 
19 Senaste lydelse 2020:605. 
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2. uppskjuten skolplikt enligt 
7 kap. 10 § andra stycket, 

2. uppskjuten skolplikt enligt 
7 kap. 10 § första och andra styck-
ena, 

3. skolpliktens förlängning enligt 7 kap. 13 § eller skolpliktens 
upphörande enligt 7 kap. 14 §, 

4. mottagande av en elev från en annan kommun enligt 9 kap. 
13 §, 10 kap. 25 § eller 11 kap. 25 §, 

5. åtgärder enligt 10 kap. 29 § tredje stycket för en elev som inte 
bor hemma, 

6. placering vid en annan skol-
enhet än den vårdnadshavare öns-
kar enligt 9 kap. 15 § andra stycket, 
10 kap. 30 § andra stycket eller 
11 kap. 29 § andra stycket, 

6. placering vid förskoleenhet 
enligt 8 kap. 15 a §, placering vid 
en annan skolenhet än den vård-
nadshavare önskar enligt 9 kap. 
15 § andra stycket, 10 kap. 30 § 
andra stycket eller 11 kap. 29 § 
andra stycket, 

7. mottagande i första hand enligt 16 kap. 36 §, mottagande en-
ligt 17 kap. 14 § när det gäller en utbildning i gymnasieskolan som 
utformats för en grupp elever, mottagande enligt 17 a kap. 18 §, mot-
tagande i första hand enligt 19 kap. 29 § första stycket eller mot-
tagande enligt 22 kap. 14 §, 

8. tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan enligt 
18 kap. 5 eller 7 §, 

9. mottagande till kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 
13 §, 14 § andra stycket, 22 eller 33 §, 

10. upphörande av utbildningen för en elev i kommunal vuxen-
utbildning enligt 20 kap. 9 § andra stycket, 

11. att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 
9 § tredje eller fjärde stycket, 

12. åtagande om interkommunal ersättning enligt 20 kap. 21 § 
tredje stycket, eller 

13. rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som 
avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3. 

Beslut som avses i första stycket 1, 4 och 7–12 får överklagas 
endast av barnet, eleven eller den sökande. 
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15 §20 
Beslut av Sameskolstyrelsen får överklagas hos Skolväsendets 

överklagandenämnd i fråga om 
1. barns mottagande i sameskolan enligt 7 kap. 7 §, 
2. åtgärder enligt 9 kap. 15 d § 

andra stycket eller 13 kap. 23 § 
andra stycket för en elev som inte 
bor hemma, eller 

2. åtgärder enligt 9 kap. 15 d § 
andra stycket eller 13 kap. 23 § 
andra stycket för en elev som inte 
bor hemma, 

3. rätt till utbildning för någon 
som avses i 29 kap. 2 § andra 
stycket 3. 

3. rätt till utbildning för någon 
som avses i 29 kap. 2 § andra 
stycket 3, eller 

 4. barns placering vid en för-
skoleenhet för den obligatoriska för-
skolan enligt 8 kap. 15 a § som fattas 
med stöd i ett avtal om samverkan 
som ingåtts med en kommun enligt 
23 kap. 24 §. 

Beslut som avses i första stycket 1 får överklagas endast av 
barnet. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 
2. Bestämmelserna i 2 kap. 22 § i den nya lydelsen tillämpas första 

gången i fråga om verksamhet som bedrivs efter den 30 juni 2023. 
3. De nya bestämmelserna i 7 kap., 8 kap., 25 kap. och 28 kap. 

tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas höst-
terminen 2023. 
  

 
20 Senaste lydelse 2017:1115. 
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1.2 Förslag till förordning om ändring i 
skolförordningen (2011:185) 

Härigenom föreskrivs att det i skolförordningen (2011:185) ska in-
föras en ny paragraf, 7 kap. 2 §, och närmast före 7 kap. 2 § en ny 
rubrik av följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
 Anmälningsskyldighet vid 

frånvaro i den obligatoriska 
förskolan 

 
 2 § 

Om ett barn på grund av sjuk-
dom eller av någon annan orsak 
inte kan delta i den verksamhet som 
anordnas för att ge den avsedda ut-
bildningen inom den obligatoriska 
förskolan, ska hindret snarast an-
mälas till förskoleenheten. 

 Rektorn får besluta hur anmäl-
ningsskyldigheten ska fullgöras. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas 
första gången i fråga om utbildning som påbörjas höstterminen 2023.  
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2 Utredningens uppdrag 
och genomförande 

I detta kapitel beskriver vi utredningens uppdrag, hur vi har tolkat 
uppdraget och hur vi har arbetat i sekretariatet. Kapitlet innehåller 
även förklaringar av vissa begrepp. Slutligen redovisar vi betänkan-
dets disposition. 

2.1 Utredningens direktiv 

Den 24 oktober 2019 beslutade regeringen att tillsätta en särskild ut-
redare som skulle lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i 
förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete 
med barns språkutveckling i svenska kan stärkas, bl.a. när det gäller 
nyanlända barn.1 Utredaren ska enligt direktivet bl.a.  

• föreslå åtgärder som kan öka deltagandet i förskolan för flickor 
och pojkar i åldern 3–5 år, särskilt när det gäller nyanlända barn, 
barn med annat modersmål än svenska och barn i socioekono-
miskt utsatta grupper,  

• undersöka hur nyanländas barn, enligt lämplig definition, ska ha 
rätt till en obligatorisk språkförskola från 3 års ålder med minst 
15 timmar i veckan inom ramen för den vanliga förskolan,  

• föreslå åtgärder för att se till att personalen i förskolan har ade-
kvat kompetens för uppdraget med språkutveckling, och  

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

 
1 Dir. 2019:71, se bilaga 1. 
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Utredningen skulle enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast 
den 30 oktober 2020. Regeringen har dock genom tilläggsdirektiv 
beslutade den 17 september 2020 förlängt utredningstiden så att upp-
draget i stället ska redovisas senast den 27 november 2020.2 

2.2 Generella utgångspunkter 

Den svenska förskolan tillhör de mest populära offentligt finansie-
rade verksamheterna i Sverige. I de brukarundersökningar som många 
svenska kommuner riktar till brukare av offentliga tjänster så ham-
nar förskolan ofta i topp – och det med all rätt. Svensk förskola 
präglas av hög pedagogisk kvalitet samtidigt som barngrupperna är 
relativt små. 

Det är också uppenbart att förskolan spelar en viktig roll för 
barnens framtida skolgång. Både svensk och internationell forskning 
visar att barn som deltagit i förskolans verksamhet tar sig genom 
grundskolan med bättre resultat än barn som inte deltagit i försko-
lans verksamhet. PISA-undersökningen från 2015 visade till och med 
att barn som gått i förskolan minst två år hade resultat som mot-
svarade ett helt års kunskaper jämfört med de jämnåriga elever som 
inte gått i förskola lika lång tid. 

Att förskolan spelar en så viktig roll för barnens framtida kun-
skapsutveckling har varit en viktig utgångspunkt för denna utred-
ning. Barn som får gå i förskolan har helt enkelt större chans att klara 
sig bra i livet efter avslutad skolgång.  

Det är därför djupt oroväckande att barn med svag socioekono-
misk bakgrund och barn med utländsk bakgrund deltar i förskolan i 
lägre utsträckning än andra barn. Detta är särskilt problematiskt efter-
som en relativt hög andel av barnen i förskoleåldern i dag dessutom 
har ett annat modersmål än svenska.  

Under utredningens gång har det stått alltmer klart att det sanno-
likt är de barn som behöver förskolan allra mest som deltar i dess 
verksamhet i minst omfattning. Tyvärr finns det mycket lite forsk-
ning om varför vissa föräldrar väljer bort förskolan, men bland dessa 
är andelen med utländsk bakgrund hög. Det innebär att deras barn 
riskerar att ha sämre kunskaper i det svenska språket när de börjar 
skolan än jämnåriga klasskamrater som gått i förskola. 

 
2 Dir. 2020:94, se bilaga 2. 
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En viktig förklaring till varför barn inte deltar i förskolan fullt ut 
är sannolikt att kvinnor som invandrat till Sverige förvärvsarbetar i 
lägre utsträckning än genomsnittet. Detta förklarar dock inte varför 
många barn inte ens deltar i den allmänna, avgiftsfria förskola som 
erbjuds 3–5-åringar. Samtidigt som det är självklart att låta sina barn 
gå i den obligatoriska grundskolan, så tycks en del föräldrar vara 
betydligt mer skeptiska till förskolan.  

Det är dock viktigt att understryka att det inte endast är familjer 
med utländsk bakgrund som väljer bort förskolan. Det finns också 
andra socioekonomiska faktorer som påverkar deltagandet. Exem-
pelvis går barn till högutbildade föräldrar i förskola i högre utsträck-
ning än barn till lågutbildade. 

Samtidigt som det blivit alltmer uppenbart hur viktig förskolan 
är för barns utveckling så står svensk förskola inför stora utmaningar. 
Andelen förskollärare sjunker och en mycket stor andel av barnskö-
tarna har ingen eller mycket liten pedagogisk utbildning. Det inne-
bär att kvaliteten i förskolan riskerar att sjunka. Om förskolan ska 
kunna spela samma viktiga roll för barns utveckling även framgent 
måste dessa utmaningar mötas. 

Barn har rätt till utbildning. Det slås fast i bl.a. FN:s barnkonven-
tion och det är den viktigaste utgångspunkten för den här utredningen. 
Som vi kommer att visa i betänkandet är förskolan av fundamental 
betydelse för att det ska gå bra för barnen i grundskolan. Att påbörja 
grundskolan utan att behärska det svenska språket gör att barn ham-
nar i en uppförsbacke redan från första dagen i skolan. Att hitta nya 
vägar för att få fler barn att gå i förskolan är utredningens övergri-
pande mål. 

2.3 Utredningsarbetet 

Utredningens sekretariat påbörjade sitt arbete i december 2019. En 
grupp bestående av sakkunniga och experter från Regeringskansliet, 
Statens skolverk, Statens skolinspektion, Sveriges Kommuner och 
Regioner samt Friskolornas riksförbund har varit knuten till utred-
ningen och har under arbetets gång haft fem möten. 

Enligt utredningens direktiv ska utredaren inhämta synpunkter 
och erfarenheter från kommuner, enskilda huvudmän för förskolor 
samt ett antal utpekade myndigheter och organisationer. Utredningen 
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har under arbetets gång haft kontakt med Barnombudsmannen, 
Diskrimineringsombudsmannen, Statens skolverk, Statens skolinspek-
tion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och 
Regioner, Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riks-
förbund och Kommunal. Utöver dessa har utredningen även träffat 
företrädare för förskollärarutbildningarna vid Malmö universitet och 
Stockholms universitet samt företrädare för Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk. Vidare har utredningen haft ett möte med 
Sven Persson, professor i pedagogik vid institutionen för skolutveck-
ling och ledarskap vid Malmö universitet. Forskare har även närvarat 
vid mötena med Malmö universitet och Nationellt centrum för svenska 
som andraspråk. Utredningen har i enlighet med direktiven även 
varit i kontakt med Sameskolstyrelsen, som dock avböjt medverkan. 

Under arbetets gång har utredningen även träffat ett flertal kom-
munföreträdare för att diskutera frågor kopplade till barns deltag-
ande i förskolan, förskolans arbete med barns språkutveckling samt 
förskolepersonalens utbildning och kompetensutveckling. Utred-
ningen har haft enskilda möten med företrädare från Gällivare, 
Göteborgs, Norbergs, Stockholms och Örebro kommuner.  

Vidare har utredningen deltagit vid ett möte med Sveriges 
Kommuner och Regioners förskolenätverk. Under mötet inhämtade 
utredningen synpunkter från skol- eller verksamhetschefer med 
ansvar för förskolan i Falköpings, Hudiksvalls, Kävlinge, Malmö, 
Norrköpings, Nässjö, Motala, Nynäshamns, Osby, Oskarshamns, 
Stockholms, Säffle, Åre, Örebro, Örnsköldsviks och Östhammars 
kommuner. 

Utredningen har även haft kontakt med andra utredningar som 
har betydelse för utredningens område, t.ex. Utredningen om fritids-
hem och pedagogisk omsorg (U 2018:08), Jämlikhetskommissionen 
(Fi 2018:07), Utredningen om en sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga (S 2019:05), Utredningen om mer tid till under-
visning (U 2020:01) och Utredningen om en tioårig grundskola 
(U 2020:02). 

Avslutningsvis bör nämnas att i stort sett inte något av utredning-
ens planerade besök hos kommuner, myndigheter och organisationer 
har kunnat genomföras med anledning av covid-19-pandemin. Majo-
riteten av de möten som ändå har genomförts har därför skett via 
Skype eller telefon. På grund av pandemin har utredningen inte heller 
kunnat genomföra några besök på förskolor. 
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2.4 Förklaringar av vissa begrepp 

De flesta begrepp som används i betänkandet förklaras i samband 
med att de används. Det finns dock ett antal begrepp som används 
genomgående och som vi därför vill förklara inledningsvis. 

• Barn med annat modersmål än svenska. Modersmål är det språk 
som en person först lär sig tala som litet barn. Det kan också 
benämnas förstaspråk. Med barn med annat modersmål än svenska 
avses alltså ett barn som lärt sig tala något annat språk än svenska 
som förstaspråk. Ett barn kan ha flera modersmål om han eller 
hon lärt sig flera språk som förstaspråk samtidigt, t.ex. genom att 
ha föräldrar som talar olika språk.  

• Barn med svag socioekonomisk bakgrund. Begreppet avser barn till 
vårdnadshavare som har låg utbildning, låg inkomst eller saknar 
förvärvsarbete. Med låg utbildning avses att vårdnadshavare har 
högst förgymnasial utbildning. 

• Barn med svensk bakgrund. Med svensk bakgrund menar vi att 
barnet är fött inrikes med minst en inrikes född vårdnadshavare. 

• Barn med utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund menar vi 
att barnet är fött utrikes eller inrikes med två utrikes födda vård-
nadshavare. 

• Flerspråkiga barn. Begreppet avser barn som använder och behärs-
kar flera språk. 

• Förskoleenhet definieras i 1 kap. 3 § skollagen (2010:800) som en 
av huvudman för förskola organiserad enhet som omfattar verk-
samhet i en eller flera förskolebyggnader som ligger nära varandra 
samt till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon för-
skolebyggnad. Utredningen använder begreppet i samma betydelse. 
Det bör noteras att en förskoleenhet kan bestå av en eller flera 
avdelningar. 

• Förskolor med svåra förutsättningar. Begreppet avser förskolor med 
en relativt stor andel barn med svag socioekonomisk bakgrund 
eller en stor andel barn med utländsk bakgrund.  
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• Nyanlänt barn. Utredningen föreslår i avsnitt 8.3 en definition av 
begreppet nyanlänt barn. Med nyanlänt barn avser vi bl.a. ett barn 
som är fött utomlands och har vårdnadshavare som är födda 
utomlands, men som nu har uppehållstillstånd i Sverige och har 
vistats här med vårdnadshavarna under kortare tid än fem år. Även 
vissa barn som är födda i Sverige samt barn som kommer till 
Sverige utan vårdnadshavare, exempelvis s.k. ensamkommande barn, 
kan omfattas, se vidare avsnitt 8.3. 

2.5 Betänkandets disposition 

Kapitel 1 innehåller utredningens författningsförslag med förslag till 
ändringar i skollagen och skolförordningen (2011:185). 

Betänkandet fortsätter sedan (efter detta andra kapitel) med fyra 
kapitel som utgör en bakgrund till våra förslag. I kapitel 3 beskriver 
vi förskolans viktiga roll i samhället och redogör för förskolans fram-
växt och betydelse för barns utveckling och lärande samt för jämställd-
het och kvinnors deltagande i arbetslivet. I kapitel 4 ger vi en inblick 
i gällande rätt om förskolan. Kapitel 5 innehåller en internationell 
utblick där vi beskriver hur några andra EU-länder arbetar för bättre 
språkutveckling i förskolan. I kapitel 6 redovisar vi statistik om barn 
i förskolan och de barn som inte deltar i förskolan. I detta kapitel 
återfinns också en analys av varför vissa barn inte deltar i förskolan. 
Kapitlet avslutas med utredningens sammanfattande slutsatser av det 
som framkommit i bakgrundskapitlen. 

Därefter övergår vi till att redovisa våra förslag och bedömningar 
utifrån de uppdrag som beskrivs i vårt direktiv. Kapitel 7 innehåller 
förslag om uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i försko-
lan. I kapitel 8 lämnar vi ytterligare förslag som syftar till att öka del-
tagandet i förskolan bland barn med stora behov av språkutveckling 
i svenska. I detta kapitel föreslår vi att dessa barn ska erbjudas plats 
i förskolan genom direktinskrivning. I kapitel 9 går vi vidare och 
föreslår en obligatorisk förskola för alla barn från och med höst-
terminen det kalenderår då barnet fyller 5 år. Kapitel 10 innehåller 
förslag som syftar till att öka andelen förskollärare och utbildade 
barnskötare i förskolan. Vi föreslår bl.a. att karriärsteget förste för-
skollärare ska införas vid förskolor med särskilt svåra förutsättningar. 
Kapitel 11 innehåller en kartläggning av kompetensutvecklingen i 
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förskolan och förslag om hur personal i förskolan ska få bättre till-
gång till kompetensutveckling. I kapitel 12 redovisar vi våra förslag 
och bedömningar när det gäller ikraftträdande och övergångsbestäm-
melser.  

Vi redogör för ekonomiska och andra konsekvenser av våra för-
slag i kapitel 13. I kapitel 14 finns våra författningskommentarer. En 
referenslista återfinns sist i betänkandet.  

Slutligen är våra direktiv och tilläggsdirektiv bilagda betänkandet 
i bilaga 1 och 2. I bilaga 3 och 4 finns två alternativa förslag till förord-
ningsreglering av statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteget 
förste förskollärare. 
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nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn med socioekonomiskt svag bakgrund. 

Utredningen landar i förslag som direkt riktar sig till vissa grupper av barn och förslag som omfattar 

samtliga barn. Kommunen ska ha uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan, vissa 

grupper av barn ska få erbjudande om direktinskrivning från tre års ålder och obligatorisk förskola 

införs från fem års ålder med skolplikt. Det finns även förslag för att öka tillgången på förskolelärare 

och barnskötare med särskilt fokus på förskolor med svåra förutsättningar samt insatser för att stärka 

personalens kompetens i att arbeta med språkutveckling i svenska.  

Nämnden lämnar i sitt yttrande till kommunstyrelsen ett underlag för kommunens samlade yttrande på 

remissen.  

Beslutsunderlag 

Förskole- och grundskoleförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-22 

Yttrande, 2021-03-22 

Underlag kring lokala förutsättningar, 2021-03-22 
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Beslutet skickas till- 

Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 

Kungsbacka kommun har ombetts att yttra sig om förslaget Förskola för alla barn- för bättre 

språkutveckling i Svenska SOU 2020:67. Kommunstyrelsen kommer att sammanställa ett slutligt 

yttrande och nämnden för Förskola och grundskola har ombetts att inkomma med ett yttrande. 

Nämnden har med anledning av den korta svarstiden delegerat till arbetsutskottet att svara.  

Synpunkter har inhämtats via dialogmöten med rektorer och andra sammansättningar av 

personalgrupper och förvaltningen har även via SKR-nätverk deltagit i dialoger kring utredningen.  

 

Förslaget innebär sammanfattningsvis: 

 

- Kommuner ska bedriva uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan, samt 

genom kartläggning hålla sig informerad om vilka barn i kommunen som inte deltar i 

förskolan.  

- Barn som har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling i svenska ska 

direktinskrivas i förskolan.  

- Förskolan ska bli obligatorisk för alla barn från och med 5 års ålder. Barn i obligatorisk 

förskola ska erbjudas kostnadsfria måltider och i vissa fall ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.  

- Det ska införas karriärsteg för förskollärare vid förskolor som har särskilt svåra förutsättningar 

med beaktande av barnens socioekonomiska bakgrund.  

- Det ska införas ett enhetligt innehåll för utbildning till barnskötare som ska gälla inom såväl 

gymnasieskolans barn- och fritidsprogram som motsvarande utbildningar inom kommunal 

vuxenutbildning.  

- Skollagen ska förtydligas så att det framgår att det i undervisningen vid förskolor, utöver 

förskollärare, får finnas barnskötare och annan personal med utbildning eller erfarenhet som 

innebär att barnens utveckling och lärande främjas.  

- Förskolors personalsammansättning samt personalens kompetens-utveckling bör 

uppmärksammas vid tillsyn.  

- Examensbeskrivningen för förskollärarexamen bör ändras så att det i examensmålen anges att 

studenten ska visa fördjupad kunskap om barns andraspråksutveckling.  

- Läslyftet i förskolan ska förlängas och riktas till förskolor med särskilt svåra förutsättningar 

med beaktande av barnens socioekonomiska bakgrund.  
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Bedömning förvaltningen för förskola och grundskola 

 

Rent generellt är förvaltningen positiv till att förskolans betydelse lyfts fram och att förskolans 

uppdrag stärks i och med förslagen. De bedöms också på de flesta områden kunna bidra till syftet. I 

yttrandet redogörs för de områden där det framkommit avvikande bedömningar som nämnden föreslår 

kommunstyrelsen framför i sitt yttrande. Förslagen handlar om behov av att tydliggöra vad förslagen 

innebär när de tillämpas och särskilt vad detta kan innebära i form av ansvar och resurser. I förslagen 

gällande direktinskrivning? och skolskjuts anser vi att de inte ska genomföras.  

 

Sammantaget innebär de olika förslagen att förskolans ställning i förhållande till pedagogisk omsorg 

förstärks. Pedagogisk omsorg bör få ett omedelbart tapp av barn vid ett införande av obligatorisk 

förskola för barn som är fem år. Direktinskrivning och utökad information kring förskolan föreslås 

även omfatta barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg.  Incitamenten för föräldrar att ha barn i 

pedagogisk omsorg i yngre år minskar troligen också utifrån att barnen kommer att behöva gå i 

förskola sista året och faktorer som inskolning med mera kommer troligtvis leda till att fler överväger 

förskola som första alternativ. För Kungsbacka kommun har antalet barn som går i pedagogisk omsorg 

de senaste åren varierat mellan 90-120 barn i kommunal och fristående verksamhet.  

 

Förslagen innebär på att fler förskoleplatser kommer att behövas. En första bedömning är att vi kan 

klara ett utökat behov av platser inom den ordinarie lokalplaneringen då de flesta barn är inskrivna i 

förskola redan idag. Det skulle handla om ca 25 nya platser om obligatorisk förskola skulle ha införts 

idag. En förändring av föräldrars val från pedagogisk omsorg till förskola kommer antagligen ske 

succesivt över åren och öka behovet. Påverkan kan dock bli större lokalt i kommunen beroende på var 

barnen bor.  

 

Det har framkommit farhågor kring ökad administration och byråkrati. Förslaget innebär att den 

obligatoriska förskolan också ska omfattas av skolans regelverk gällande skolplikt. Det innebär att 

närvaro ska följas upp och frånvaro utredas med möjlighet för huvudmannen att förelägga 

vårdnadshavare som inte säkerställer förskoleplikten. Det innebär också ett formaliserade av 

ledighetsansökan och vid exempelvis längre resor utomlands måste vårdnadshavare ansöka om att 

fullgöra skolplikten på annat sätt. Detta innebär en ökad administration för rektor och administratörer 

och troligen även förskolepersonal. I utredningen framgår dock att det är svårt att införa ett 

obligatorium utan att förena detta med skolplikt så förvaltningen har därför valt att inte lyfta in detta i 

yttrandet. Möjligen hade det kunnat lyftas in utifrån att konsekvenserna inte beskrivs så utförligt vad 

gäller både huvudman i form av administration och påverkan på familjer som inte längre har samma 

frihet att exempelvis resa i småbarnsåren och att kompensationen till kommunerna borde vara högre. 

Det finns också tankar kring hur regelverket ska tillämpas inom förskolan i praktiken. Exempelvis är 

en viktig grund inom grundskolan för att bevilja ledighet en bedömning av hur elevernas 

kunskapsinhämtning i förhållande till målen påverkas. Förskolans kunskapsmål är inte styrda på 

samma sätt så här måste bedömningarna göras utifrån andra premisser. Detta kan vi dock förvänta oss 

få vägledning i vid ett eventuellt införande.  
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Förslaget tar sikte på ett reellt likvärdighetsproblem och lösningar som ska motverka dessa. Samtidigt 

finns det andra likvärdighetsproblem i förskolan. Det hade varit önskvärt att denna utredning hade 

ingått i en helhetsutredning kring förskolans utmaningar inför framtiden men det hade också inneburit 

en ytterligare fördröjning med flera år att få åtgärder på plats.  På nationell nivå så kan de ge effekt när 

målgruppen aggregeras ihop men för de enskilda kommunerna är påverkan mycket olika och även 

huruvida det är denna problembild eller andra som är den största utmaningen.  

 

 

 

Maria Andersson    Frida Byrsten 

Förvaltningschef    Chef Myndighet och stöd 




