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8 kap. Förskolan
Kapitlets innehåll

1 § I detta kapitel finns
– allmänna bestämmelser (2–11 §§),
– bestämmelser om förskola med offentlig huvudman (12–17 §§), och
– bestämmelser om fristående förskola (18–24 §§).

Allmänna bestämmelser

Utbildningens syfte

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda bar-
nen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet
och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar
en helhet.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbe-
reda barnen för fortsatt utbildning.
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SFS 2010:800Erbjudande av förskola

3 § Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen
eller i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola
enligt vad som anges i 4–7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under
kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger.

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

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning
det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om
barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldra-
ledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års
ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i
veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola,
om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveck-
ling i form av förskola.

Barngrupperna och miljön

8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig samman-
sättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

Särskilt stöd

9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i
sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av sär-
skilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vård-
nadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stöd-
insatserna.

Modersmål

10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska
får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Fortlöpande samtal och utvecklingssamtal

11 § Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare
om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets
vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling och
lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande ansvaret för
utvecklingssamtalet.
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SFS 2010:800 Förskola med offentlig huvudman

Hemkommunens ansvar

12 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till
stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vård-
nadshavare önskar det.

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.

Mottagande i en annan kommun

13 § Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i
en annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens för-
skola. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den
inhämta yttrande från barnets hemkommun.

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat
fall i sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun.

Erbjudande av plats

14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig
huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i
sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.

Placering vid en förskoleenhet

15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget
hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önske-
mål.

Avgifter

16 § En kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den anordnar.
Avgifterna ska vara skäliga.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften avse bara
den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året.

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

Interkommunal ersättning

17 § En kommun som i sin förskola har ett barn från en annan kommun
ska ersättas för sina kostnader för barnets utbildning av barnets hem-
kommun, om mottagandet grundar sig på 13 § första stycket.
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SFS 2010:800Även i de fall som avses i 13 § andra stycket ska hemkommunen betala
ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall
inte kommer överens om något annat, ska ersättningen bestämmas med hän-
syn till kommunens åtagande och barnets behov efter samma grunder som
hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola.
Har ett barn ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen
inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Fristående förskola

Mottagande

18 § Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbju-
das förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger
undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.

Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt ett barn,
om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för barnet enligt 23 §
andra stycket.

Urval

19 § Om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska
urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är
belägen godkänner.

Avgifter

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 avgiften avse bara
den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året.

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

Bidrag från hemkommunen

21 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid
förskoleenheten. 

Bidraget består av ett grundbelopp enligt 22 § och i vissa fall ett tilläggs-
belopp enligt 23 §.

22 § Grundbeloppet ska avse ersättning för
1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.
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SFS 2010:800 Grundbeloppet  ska bestämmas efter samma grunder som kommunen till-
lämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola.

23 § Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i be-
hov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårig-
heter uppstår för kommunen.

24 § Bidragsskyldigheten enligt 21 § gäller bara i den omfattning som bar-
net ska erbjudas förskola enligt 4–7 §§.




