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Information om Uppsala kommuns
gemensamma antagning
Informationen är till för förskolor som ingår i eller funderar på att ingå i kommunens
gemensamma antagning.
Nedan används begreppet förskola för både förskola och annan pedagogisk omsorg.
För att underlätta för vårdnadshavare vid ansökan om plats i förskola har Uppsala
kommun ett gemensamt webbaserat ansökningssystem. Vårdnadshavare kan via
kommunens e-tjänst söka plats till och rangordna fristående och kommunala förskolor
som ingår i kommunens gemensamma antagning.
Vårdnadshavarna kan själva sköta alla sina ärenden i kommunens e-tjänst.
Kommunens antagning handlägger ansökningar via systemet, hanterar fakturering och
svarar på frågor som vårdnadshavare har om placeringen. De förskolor som ingår i den
gemensamma antagningen kan via systemet se nya placeringar som antagningen gör.
Skollagens bestämmelse om att en plats ska erbjudas inom fyra månader gäller endast
för platser som förmedlas genom kommunens gemensamma antagning. De förskolor
som ingår i den gemensamma antagningen förbinder sig att ta emot de barn som
utbildningsnämnden genom antagning förskola placerar, utifrån kommunens
urvalsgrunder. Förskolan bidrar på så sätt till kommunens ansvar att erbjuda
vårdnadshavare en förskoleplats. Det innebär också att en förskola kan få ett barn
placerat vars vårdnadshavare inte sökt förskolan, men som har rätt till plats.
Det är de regler som utbildningsnämnden antagit som styr vilket barn som får vilken
plats samt andra regler kring exempelvis uppsägning.1
Nedan visas en sammanställning över ansvarsfördelningen för förskolor som ingår i
kommunens gemensamma antagning
Fråga
Finns förskolan på kommunens webbsida
www.hittaochjamfor.se och karta?

Svar
Ja

Kan vårdnadshavare välja och rangordna förskolan via
anmälan om platsbehov i kommunens e-tjänst?

Ja

Vem handlägger ansökan?

Uppsala kommun

Vem hanterar beslut om placering?

Uppsala kommun

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/rattigheter-ochregler-inom-forskoleverksamhet/
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Fråga

Svar

Vem tar in inkomstanmälan och omsorgstid?

Vårdnadshavare får beslut via etjänsten.
Uppsala kommun

Vilka regler gäller för urval och handläggningstid?

Vårdnadshavare meddelar detta
via e-tjänsten.
Uppsala kommuns regler

Vem ansvarar för att ge service till vårdnadshavare om
placering?

Uppsala kommun

Vem fakturerar vårdnadshavaren?

Uppsala kommun*

Vem hanterar uppsägning av plats?

Uppsala kommun

Omfattas förskolan/familjedaghemmet av kommunens ansvar
av att erbjuda vårdnadshavare en förskoleplats inom fyra
månader?

Ja

Vem hanterar den årliga avgiftskontrollen?

Uppsala kommun**

*Det finns förskolor som ingår i kommunens gemensamma antagning som själva fakturerar
vårdnadshavare
**Om förskolan fakturerar själv ingår den inte i kommunens årliga avgiftskontroll utan ansvarar själv för
eventuell avgiftskontroll

En förskola som av utbildningsnämnden beviljats undantag från öppenhetskravet
(omsorg som ordnads endast för anställdas barn eller föräldrakooperativ med krav på
aktivt deltagande från föräldrar) kan ändå delta i kommunens gemensamma kö och
antagning. Barnen placeras då genom den gemensamma antagningen utifrån
kommunens urvalsregler på förskolan. I erbjudandet om placering till vårdnadshavare
på en förskola med undantag från öppenhetskravet, anges att vårdnadshavarna ska
godkänna de åtaganden för vårdnadshavare som ligger till grund för undantaget
(exempelvis att delta i gemensamma städdagar). Vårdnadshavare som inte godkänner
villkoren för placeringen kommer inte placeras utan kommer att erbjudas en annan
förskola.
Kommunen ansvarar för att det tydligt framgår på kommunens hemsida att förskolan
har ett godkänt undantag från öppenhetskravet. Huvudmannen ansvarar för att
informationen tydligt framgår även på förskolans hemsida.

