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KS2017/273

Svar på motion (FR) om möjlighet att bedriva familjedaghem i privat
och kommunal regi
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen är besvarad.
Ärendet
Michael Plogell (FR) föreslår i motion daterad den 6 november 2017 att Bollebygds kommun
skyndsamt bör återinrätta möjligheten att bedriva familjedaghem både i privat och egen
kommunal regi, för att minska ned på kommunens omedelbara investeringsbehov.
Kommunfullmäktige remitterade motionen till bildnings- och omsorgsnämnden för beredning.
Nämnden gör följande bedömning: Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där
barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika
flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen
ska sträva efter att erbjuda ett barn pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem om
barnets vårdnadshavare önskar det. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25).
Förskolans läroplan (reviderad 2010) är vägledande för pedagogisk omsorg. Enligt skollagen
gäller för all pedagogisk omsorg att:
- lokalerna ska vara ändamålsenliga,
- det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och
en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses,
- verksamheten ska utgå från barnets bästa, och
- barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek.
Skolverket har tagit fram allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg. Råden bör
följas om inte den som är ansvarig för verksamheten kan visa att bestämmelserna i skollagen
uppfylls på annat sätt. Bollebygds kommun har vid två tillfällen (december 2017 och mars 2018)
annonserat efter tre dagbarnvårdare. Men det har inte varit tillräckligt antal sökande för att skapa
en dagbarnvårdargrupp. Idag är genomsnittlig vistelsetid i förskola 37 timmar/vecka och barn.
Den huvudsakliga öppettiden är 06.00-18.00. För att lösa en barngrupps behov av vistelsetid bör
det finnas minst tre dagbarnvårdare som samarbetar kring en grupp på ca 15 barn. Det finns även
få förfrågningar om möjlighet att ha sina barn i familjedaghem från vårdnadshavare.
Det finns möjlighet för privata aktörer att söka bidrag om att bedriva enskild pedagogisk omsorg.
Det är bildnings- och omsorgsförvaltningen som hanterar beslut om rätt till bidrag för enskild
pedagogisk omsorg. Bidrag söks och beviljas enligt de av Bildnings- och omsorgsnämndens
beslutade riktlinjer. Motionären skriver i motionen att ”privata aktörer har nyligen fått avslag att
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starta familjedaghem på som vi ser det felaktiga grunder”. Förvaltningsrätten har i dom i mars
2018 avslagit ett företags överklagande gällande ansökan om bidrag för pedagogisk omsorg i
Bollebygds kommun. Förvaltningsrätten anser att företaget inte visat att bolaget uppfyller
kvalitetskraven avseende personal och lokaler (skollagen 25 kap) i den planerade verksamheten.
Vid sådana förhållanden saknas förutsättningar att bevilja sökt bidrag. Förvaltningens bedömning
är att möjligheterna att starta samt bedriva familjedaghem finns i Bollebygds kommun. Därmed
anses motionen vara besvarad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen är besvarad.
Ledamöternas förslag till beslut
Christer Johansson (M) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels arbetsutskottet om att motionen ska anses
besvarad, dels Christer Johanssons (M) om bifall till motionen. Därefter ställer ordföranden
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen;
Ja-röst för arbetsutskottets förslag
Nej-röst för Christer Johanssons (M) förslag
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster antar kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag om att motionen
ska anses besvarad. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.
Beslutsunderlag
 §92 KSAU Svar på motion (FR) om möjlighet att bedriva familjedaghem i privat och
kommunal regi
 Motion (FR) om möjlighet att bedriva familjedaghem i privat och kommunal regi
 §63 BON Svar på motion (FR) om möjlighet att bedriva familjedaghem i privat och
kommunal regi
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Voteringslista: §111
Ärende: Svar på motion (FR) om möjlighet att bedriva familjedaghem i privat och kommunal
regi, KS2017/273
Voteringslist(or)
Motion familjehem

Ledamot
Peter Rosholm(S), ordförande
Christer Johansson(M), vice ordförande
Emma Isfeldt(S), ledamot
Beatrice Ekelund(S), ledamot
Sassi Wemmer(MP), ledamot
Yvonne Andrén(C), ledamot
Daniel Persson(SD), ledamot
Eva Svantesson(-), ersättare
Tomas Andersson(M), ersättare
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