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Definitioner 

Förskola vänder sig till barn från 1 år till dess de börjar förskoleklassen eller 

skolan.

 
 
 
 

Pedagogisk omsorg kan i mån av plats erbjudas istället för förskola om barnets vårdnadshavare önskar det. 

Allmän förskola bedrivs för barn 3-5 år. 

Med vårdnadshavare avses i dessa regler även boendeföräldrar och familjehemsföräldrar.  
 

Rätt till plats 

Rätt till plats har barn som är bosatta i Göteborg, det vill säga folkbokförd 

eller rätteligen ska vara folkbokförd i Göteborgs kommun. I 29 kap. 2 § 

skollagen (2010:800) anges personkategorier som trots att de inte är 

folkbokförda i Göteborg har rätt till plats. 

 

Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda 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 (8 kap. 12 § skollagen). 
 

Om det finns särskilda skäl kan även barn som bor i annan kommun ha rätt 

till plats i Göteborg. Göteborgs stad ska i dessa fall inhämta yttrande från 

hemkommunen. Barnet turordnas efter barn boende i Göteborg (8 kap. 13 § 

skollagen).

Särskilda skäl 

 

Plats i förskola erbjuds barn från 1 år till dess de börjar förskoleklass, 

grundsärskola eller grundskola i den omfattning som behövs med hänsyn till 

vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget 

behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kap. 5 § skollagen).  

 

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig enligt 

föräldraledighetslagen för vård av annat barn erbjuds också förskola. Rätt till 

plats omfattar också barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling 

(8 kap. 6-7 §§ skollagen). 

 

Ett barn kan endast ha en grund till placering. Det går inte att kombinera 

placeringsgrunderna föräldraledig/arbetssökande med arbete och/eller 

studier.  

För att styrka omsorgsbehovet kan kommunen komma att begära in intyg 

från arbetsgivare eller skola 

Förskola

Den lagstadgade allmänna förskolan börjar gälla från och med augusti det 

år barnet fyller tre år och innebär rätt till avgiftsfri förskola under 525 

timmar per år (8 kap. 4 § skollagen). Allmän förskola ingår i ordinarie 

verksamhet för barn som är inskrivna i förskola och begränsas till 

grundskolans läsårstider.  

 

Avgiftsfri allmän 
förskola

Om barnets vårdnadshavare önskar pedagogisk omsorg (t.ex. familjedaghem) strävar 

kommunen att så långt som möjligt erbjuda detta på samma villkor som gäller för förskola 

(25 kap. 2 § skollagen). 

  



3  
 

Ansökan 

Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg görs av vårdnadshavare. 

Ansökan kan göras sex månader innan plats önskas, dock tidigast när barnet är 

sex månader. Ansökan görs via e-tjänst på Göteborgs Stads hemsida eller på 

särskild blankett. Ansökan kan göras till fem alternativ i hela kommunen. 

Anmälda alternativ kan ändras med bibehållet ansökningsdatum fram till dess 

att plats erbjudits på önskat alternativ. 
 

Barn turordnas efter ansökningsdatum. Vid samma ansökningsdatum 

turordnas syskon tillsammans och därefter turordnas barnen efter ålder, äldre 

före yngre. För att ha rätt till en plats på en specialförskola görs en 

individuell prövning. 

 

Syskon placeras i möjligaste mån tillsammans. Det innebär att om två barn 

har önskemål om plats vid en och samma förskola eller pedagogisk omsorg 

ges i första hand platsen till det barn som har syskon på aktuell förskola eller 

pedagogisk omsorg. Även ansökan för syskon måste göras senast fyra 

månader innan plats kan erbjudas. 

 

Barn som behöver en ny placering för att de förlorat sin plats på grund av en 

verksamhetsförändring i kommunal förskola/pedagogisk omsorg turodnas 

före övriga barn i kö. Förturen gäller inte framför barn i kön som har 

syskonförtur. Om fler barn som förlorat sin plats på grund av 

verksamhetsförändring önskar plats på samma förskola/pedagogisk omsorg 

än det finns lediga platser fördelas platserna efter barnens ålder, äldre barn 

turordnas framför yngre barn.  

Urval  

 

Placerade barn som ansöker om annan förskoleplats eller pedagogisk omsorg 

omplaceras i första hand i augusti. Omplaceringar av barn till förskola eller 

pedagogisk omsorg där syskon är placerade har förtur före andra barn som 

önskar omplacering till samma förskola eller pedagogisk omsorg. 

Omplacering- 
förskolebarn

För barn, folkbokförda i annan kommun, kan vårdnadshavare ansöka om 

plats i Göteborgs kommun. Barnet turordnas efter barn boende i Göteborg. 

Barn folkbokförda i 
annan kommun

Ansökan kan göras även om familjen har en skuld avseende förskola 

eller pedagogisk omsorg i Göteborgs kommun. När skulden reglerats 

eller överenskommelse om avbetalning skett turordnas barnet efter 

ansökningsdatum. Plats erbjuds då skulden är reglerad. 

Obetalda avgifter

Plats 

Plats ska erbjudas inom fyra månader från det att vårdnadshavarna anmält 

behov av plats (8 kap. 14 § skollagen). Detta innebär att vårdnadshavare som 

ansökt med minst fyra månaders framförhållning ska erbjudas plats i så nära 

anslutning till önskat tillträdesdatum som möjligt. 

När vårdnadshavarna anmäler behov av förskola eller pedagogisk omsorg kan 

önskemål om upp till fem alternativ anges. Plats erbjuds i första hand vid 

något av de önskade alternativen. Om detta inte är möjligt erbjuds annat 

alternativ. Inskolning ska påbörjas från den dagen platsen står till förfogande. 

 
 
Platserbjudande 
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Vårdnadshavare som erhåller sjukpenning, sjukersättning eller ålderspension 

kan ansöka om plats för sitt barn inom förskola eller pedagogisk omsorg. 

Därefter sker en prövning om rätt till plats föreligger (8 kap. 5 § skollagen). 

Sjukpenning, 
sjukersättning, 
ålderspension 

 

Har barnet två vårdnadshavare med gemensam vårdnad och växelvis boende  

ska båda vårdnadshavarna acceptera platserbjudandet. Om vårdnadshavarna 

inte är överens ska placering ske utefter barnets bästa. Folkbokföringsadress 

eller barnets stadigvarande boendeadress är vägledande vid placering. Om 

barnet däremot huvudsakligen bor hos den ena av vårdnadshavarna är det 

tillräckligt om hen accepterar erbjudandet. 

 

När vårdnadshavare fått ett erbjudande utifrån de önskemål som angivits 

upphör ansökan att gälla oavsett om barnet erbjudits plats i kommunal eller i 

fristående verksamhet. Barn kvarstår dock i kö till verksamhet där syskon är 

placerat.  
 

Om vårdnadshavare erbjuds plats inom fyra månader och tackar nej till 

platserbjudandet har Göteborgs Stad fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats 

inom fyra månader. Om vårdnadshavare erbjuds plats utöver anmälda 

önskemål kan barnet dock kvarstå i kö till samtliga angivna alternativ med 

bibehållet ansökningsdatum. Detta gäller oavsett om vårdnadshavare tackar 

ja eller nej till den erbjudna platsen. 

Svar på platserbjudande

 

Göteborgs Stad är sedan 2011 del av finskt förvaltningsområde vilket innebär 

att det finska språket har en särskilt stark ställning i Göteborgs kommun. Det 

ger alla sverigefinska göteborgare särskilda rättigheter enligt lag (2009:724) 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

 

Förskoleverksamhet helt eller delvis på finska finns i kommunen. Vid 

placering på sverigefinsk förskola prioriteras barn med finska som 

modersmål och barn med finsk anknytning. 

 

 

Finskt 
förvaltningsområde

 

Öppettider 

Förskola och pedagogisk omsorg ska erbjudas i den omfattning det behövs 

med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier. 
 

Omsorg på obekväm arbetstid, innan kl. 06.00 och efter kl. 19.00, och 

veckoslut eller i samband med större helger prövas utifrån barnets behov 

till verksamhet som bedrivs på obekväm arbetstid. 

Omsorg på 
obekväm arbetstid 

 

Stängning 

Den ordinarie verksamheten kan stänga upp till fyra dagar per läsår för 

personalens fortbildning eller planering. Alternativ verksamhet ska erbjudas 

de barn som har behov av omsorg. 

 
 
Studiedagar

.  
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Under max fyra veckor varje sommar har de ordinarie förskolorna och den 

pedagogiska omsorgen stängt. De barn som har behov av omsorg under 

dessa veckor erbjuds plats i en sommaröppen verksamhet.  

 

Sommaröppen verksamhet 

 
 

Vistelsetider 

Kommunen ska erbjuda förskola och pedagogisk omsorg i den omfattning 

som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller 

om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller 

behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning. Hänsyn tas 

även till skälig restid.  
  

Vårdnadshavarna är skyldiga att lämna ett schema över vistelsetiden till 

förskolan. Ett meddelat schema bör vara gällande för minst två månader 

framåt. Om vårdnadshavarnas behov av omsorgstid förändras ska 

schemaändring meddelas skriftligt.  

 

Schemaändringen lämnas in senast två veckor innan den ska träda i kraft.  

Schemat börjar gälla först efter att förskolan godkänt förändringen.  

 

Tillfälliga ändringar av vistelsetider meddelas muntligt eller via telefon 

till pedagogerna på avdelningen och tillmötesgås om det inte får 

ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för verksamheten.   

Schema

Vid föräldraledighet i samband med syskons födelse får platsen behållas 

15 timmar per vecka för äldre syskon i förskoleverksamhet om så önskas. 

Den begränsade tiden träder i kraft en månad efter syskonets födelse eller 

tidigare om så önskas. Det är respektive verksamhet som bestämmer hur 

timmarna ska fördelas över veckan.  

 

Vårdnadshavare som istället för att ta ut föräldraledighet fortsätter 

arbeta/studera kan behålla plats i förskoleverksamhet för det äldre syskonet. 

Intyg ska lämnas från arbetet eller skolan som visar omfattningen av arbete 

eller studier. 

För att erbjudas utökad tid ska studierna vara studiestödsgrundande eller 

yrkesförberedande och bedrivas på minst halvfart. SFI-studier räknas som 

heltidsstudier. 

Föräldraledighet- 
förskolebarn

 
Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande erbjuds plats 15 alternativt 25 

timmar per vecka. Den begränsade tiden träder i kraft en månad efter det 

att vårdnadshavare har blivit arbetslös eller tidigare om så önskas. Det är 

respektive verksamhet som bestämmer hur timmarna ska fördelas över 

veckan. Vid arbetslöshet ska vårdnadshavare meddela förskolan och 

förskoleförvaltningen.   

 

Arbetssökande - 
förskolebarn

Vid växelvis boende har barnet rätt till omsorg utifrån respektive 

vårdnadshavares omsorgsbehov. Ett barn har inte rätt till två 

förskoleplatser. 

Växelvis boende 
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Uppsägning 

Uppsägning av plats ska göras skriftligt eller via stadens e-tjänst av 

vårdnadshavarna. Uppsägningstiden är en månad, avgift betalas under 

uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte. 

 
 
Uppsägningstid

Vid barns frånvaro får platsen behållas i två månader. Därefter avslutas 

placeringen med omedelbar verkan. Vid anmäld frånvaro överstigande två  

månader görs en individuell bedömning om platsen får behållas. Vid 

nyplacering gäller inte rätten till ledighet. Ett barn kan endast ha en längre 

frånvaro (1-2 månader) en gång per 6-månadersperiod utan att förlora sin 

plats. Juli månad medräknas inte som ledig månad. 

 

Frånvaro 
mer än 2 månader 

 

Avgift 

Efter en obetald månadsavgift varslar kommunen om uppsägning av plats. 

Om skulden inte reglerats eller överenskommelse om avbetalning inte skett 

under varseltiden sägs platsen upp. Sammantaget är varsel- och 

uppsägningstid två månader. 

 

Avgiftens konstruktion och tillämpning är fastställd av 

kommunfullmäktige och framgår av handlingen ”Taxa för förskola, 

fritidshem och familjedaghem (pedagogisk omsorg)”. 

 

Obetalda avgifter

Om ny betalningsförsummelse inträffar inom sex månader efter tidigare 

varsel krävs inget nytt varsel innan beslut om uppsägning meddelas. 

Ny betalnings 
försummelse 

Flytt till kommun inom samverkansområdet GR 

Vid flytt från Göteborgs kommun till annan GR-kommun som har skrivit 

på samverkansavtal har vårdnadshavaren rätt att behålla platsen i Göteborg 

till dess att den nya hemkommunen (folkbokföringskommunen) har 

erbjudit en plats. Detta under förutsättning att vårdnadshavaren har ansökt 

om plats i den nya hemkommunen. Om ingen ny ansökan görs i den nya 

hemkommunen avslutas platsen 1 månad efter flytt till annan kommun. När 

plats har erbjudits av den nya hemkommunen upphör rätten till plats i 

Göteborgs kommun. 
 

Flytt till kommun utanför samverkansområdet GR 

Vid flytt utanför samverkansområdet GR avslutas platsen i Göteborg en 

månad efter det att folkbokföringsadressen ändrats. 

 

Force majeure 

Kommunen har rätt att stänga verksamheten om det finns risk för barns 

hälsa att hålla den öppen, t.ex. vid brand, sjukdomsspridning och hot. I 

sådant fall ska kommunen i skälig utsträckning erbjuda barnen alternativa 

placeringar, beroende på varaktigheten och omfattningen av stängningen. 

Kostnader för eventuell merkostnad som orsakas med anledning av detta   

ersätts inte. 

 

   
   
    

 


