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Yttrande angående – Remiss från 
Utbildningsdepartementet – stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (SOU 2020:34) 
 

 

Remissen berör två områden inom skolväsendet där Socialdemokraterna i Göteborg tagit 
ett flertal lokala initiativ för att förbättra kvaliteten och för att lyfta frågorna med den 
nationella politiska nivån. Det är glädjande att utredningen kommer med förslag som 
överensstämmer med den verklighetsbild vi upplever på kommunal nivå.  

Utredningen föreslår etableringsstopp för enskild pedagogisk omsorg. Det är uppenbart 
att det i Göteborg finns privat pedagogisk omsorg som inte är bra för barn, vilket tydligt 
framgår av förskolenämndens yttrande. Med ett etableringsstopp kommer enskild 
pedagogisk omsorg kunna finnas kvar i många år. För att stoppa direkt olämpliga 
befintliga aktörer måste kommuner ha goda möjligheter att granska och pröva nuvarande 
beslut och godkännanden. Samverkan mellan kommuner och regionala och statliga 
myndigheter måste förbättras för att underlätta kommunernas tillsyn och granskning.  

Förekomsten av dagbarnvårdare i privat regi kräver att staden tvingas lägga resurser, som 
hade kunnat gå till barnomsorg, på att istället kontrollera att inte kriminella eller 
våldsbejakande extremister tillskansar sig skattepengar och riskerar att påverka barn på 
ett negativt sätt eller utsätta dem för fara. Vi förutsätter att staten kompenserar 
kommunerna för denna kontrollapparat som är en följdeffekt av nationell lagstiftning. 
Bakgrunden till de brister vi nu tvingas hantera är den ideologiskt motiverade 
privatiseringen av välfärden som inleddes på 1990-talet. I mitten av 2000-talet togs 
tillståndskravet för att driva enskilda förskolor och familjedaghem bort som ett led i att 
skapa etableringsfrihet. Företagens affärsintressen tilläts gå före barnens rätt till en trygg 
omsorg.  

Utredningens förslag om ökade kvalitetskrav kring bland annat konfessionella inslag och 
registerkontroll riskerar att vara otillräckliga. Folkbokföring på skilda adresser kan 
användas strategiskt för att slippa registerkontroll. Ur ett trygghetsperspektiv är inte det 
viktiga vilken adress personer är skrivna på utan vilka personer som kommer att befinna 
sig i barnens närhet. Vi har svårt att se hur den föreslagna gränsdragningen om 
konfessionella inslag i privat verksamhet ska kunna upprätthållas. Själva grundproblemet 
med att barn tas om hand i privatpersoners hem är att insynen är så gott som obefintlig.  
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Socialdemokraterna har förståelse för att omsorgsformen dagbarnvårdare kan vara ett 
attraktivt alternativ för familjer där det finns särskilda behov. Det kan finnas anledning att 
ompröva slutsatsen att även stoppa dagbarnvårdare i kommunal regi. Kommunala 
dagbarnvårdare kan i undantagsfall vara ett välfungerande sätt, att utifrån familjers behov 
och kommunens förutsättningar, ordna med barnomsorg under särskilda omständigheter. 
Om utredningens förslag blir verklighet måste befintliga dagbarnvårdare få utbildning 
och kompetensutveckling för att kunna erbjudas anställning inom kommunens 
förskoleverksamhet. 

Fritidshemmens utveckling mot ökad professionalism, ökade kompetenskrav och krav på 
undervisningens innehåll, har bidragit till att verksamheten är allt mer central för barn att 
delta i. Särskilt för barn med stora behov av kompensatoriska insatser. Därför är det 
välkommet att utredningen lyfter behovet att utreda hur fritidshemmen kan öppnas för 
barn i socialt utsatta områden och att utredningen på sikt föreslår införande av allmänt 
fritidshem. Det finns många yrkesgrupper i fritidshemsverksamheten som bidrar positivt 
till barnens utveckling, exempelvis fritidsledare, elevassistenter och barnskötare. Det är 
bra att utredningen föreslår att även dessa ska kunna ingå i validering till lärare mot 
fritidshem. Samtidigt bör det tydligare betonas att även personal utan lärarbehörighet har 
en viktig roll även framgent att spela i fritidshemmet utifrån sina respektive yrkesroller. 
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Yttrandet 
Många barn med utländsk härkomst lever i utsatta områden utan att ta del av den 
svenska kulturen eller svenska värderingar. Med den massiva invandring de 
senaste decennierna har värderingar och synsätt som inte kan tillåtas fått fotfäste i 
vårt land, speciellt i utsatta områden. Det finns barn som växer upp med 
hederskultur och sedvänjor som strider mot svensk lag. I dessa utsatta områden 
förekommer våld, narkotikahandel och utåtagerande missnöje mot samhället. I så 
kallade ”särskilt utsatta” områden förekommer systematiska hot, parallella 
samhällsstrukturer, extremism och hög koncentration av kriminella.  

För barn är det naturligtvis destruktivt att ständigt vistas i enbart sådana miljöer. 
Barn som växer upp i utsatta områden behöver i större utsträckning kontakt med 
andra barn och vuxna för att få tillgång till det svenska språket, ta del av svenska 
normer och värderingar, samt känna delaktighet i det svenska samhället.  

Det handlar om att ge barn med invandrarbakgrund i destruktiva uppväxtmiljöer 
samma förutsättningar som barn med svensk bakgrund för att på riktigt skapa ett 
jämlikt samhälle där alla har samma möjligheter, förutsättningar och i 
förlängningen även samma skyldigheter.  

Språket är den enskilt viktigaste faktorn för lyckad integration av de med 
utländska föräldrar. Utan ett godtagbart språk är chanserna att lyckas i samhället, 
skaffa sig ett bra arbete och klara av allt som vi förväntas klara i vårt moderna 
samhälle omöjligt. Det är inte möjligt att integreras och bli en närande 
samhällsmedborgare utan att behärska god svenska. Inte heller är det möjligt att 
själv ta sig ur det utanförskap som många barn i utsatta områden lever i.  

Samtalsspråket på fritidshem och inom pedagogisk omsorg ska vara svenska. Att 
barnen utvecklar sin språkliga förmåga är grundläggande för en lyckad skolstart. 

Det är av största vikt att förhindra att oseriösa huvudmän etablerar sig inom 
pedagogisk omsorg. Vi välkomnar förstärkta kvalitetskrav, ökad tillsyn och 
granskning av huvudmän både vid etablering och under drift. 
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”Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och 
fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell”  

• Alla som arbetar i skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet mellan kvinnor 
och män, flickor och pojkar.  

• Inget barn ska i skolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 
hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan 
kränkande behandling. 

• Alla sådana tendenser ska skolan motverka.  
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Yttrandet  
Pedagogisk omsorg är inte en skolform och det finns inga krav på att verksamheten följer 
läroplanen eller har utbildad personal. Den marknad som har vuxit fram inom pedagogisk 
omsorg är problematisk då den svaga regleringen gör det enkelt att tjäna pengar på låg 
kvalitet. Kommunerna har svårt att ställa krav och följa upp verksamheten eftersom lagen 
är svag och otydlig. Vänsterpartiet anser att behovet av flexibla barnomsorgsformer inte 
ska kunna utnyttjas för att starta och bedriva mycket lönsam barnomsorgsverksamhet av 
tveksam kvalitet.  

Utredningens förslag om skärpta krav på ägar-och tillsynsprövning, lämplighetsprövning, 
samt reglering av konfessionella inslag är särskilt betydelsefulla för att främja stärkt 
kvalitet och likvärdighet. Dessa förslag behöver verkställas skyndsamt och gälla även för 
pedagogisk omsorg som bedrivs idag.    

Vänsterpartiet förordar, i enighet med utredningen och Göteborgs Förskolenämnd, att 
förändringarna införs enligt alternativ 2, som innebär etableringsstopp för pedagogisk 
omsorg. Detta kommer på sikt leda till att pedagogisk omsorg som verksamhetsform 
försvinner och att alla barn erbjuds pedagogisk verksamhet inom förskolan.  
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likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
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Yttrandet  
 

Glappet mellan pedagogisk omsorg och förskola har blivit alltför stort och det 

främjar inte likvärdiga förutsättningar för barns lärande och utveckling. Detta 

drabbar barn i utsatta områden och med sårbara socioekonomiska förhållanden 

extra hårt. 

Det finns också anledning att misstänka att barn som av olika anledningar far illa 

i sitt hem, inte fångas upp inom olämplig pedagogisk omsorg. På så viss mister 

barnet även sitt naturliga skyddsnät från omgivningen.  

Ett återkommande problem som Förskoleförvaltningen arbetar systematiskt för 

att motverka och upptäcka, är att högst olämpliga aktörer såsom våldsbejakande 

islamister söker sig till att bedriva förskola och pedagogisk omsorg. Problemet är 

omfattande och visar inga tecken på att avta. Samtidigt som någon enskild enhet 

efter mycket arbete kan stängas ner, kommer nya ansökningar in. Det är därför 

av yttersta vikt att lagen svarar upp för denna problematik och vi välkomnar 

utredningens ställningstagande som omfattar stärkta kvalitetskrav, ökad tillsyn 

och granskning av huvudmän.  

Vidare ser vi förslaget om att konfessionella inslagen endast får förekomma om 

de inte strider mot de föreskrifter som gäller för verksamheten, som ett steg i rätt 

riktning. Demokraterna anser dock att konfessionella inslag inte alls bör 

förekomma. Detta då alla barn ska ha rätt till en pedagogisk omsorg/förskola fri 

från religiös påverkan. 

Att främja likvärdiga förutsättningar för barns lärande och utveckling är 

grundläggande. Alla barn ska ges samma möjlighet att utveckla sina 

språkkunskaper i svenska inför skolstart. Därför är det nödvändigt att stärkta 

språkkrav ställs på de som bedriver pedagogisk omsorg och förskola. 

Det behöver bli enklare att bryta avtal med huvudmän som av en eller annan 

anledning inte uppfyller kraven på god kvalitet. Demokraterna ställer sig positiva 

till förslaget om ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg utifrån Göteborgs 

Stads kontext och ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv.  
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Yrkande angående –  
Remiss från Utbildningsdepartementet - 
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem 
och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Punkt 11.8.1 i Stadsledningskontorets förslag till yttrande ersätts med följande 
lydelse:  
 
Göteborgs Stad anser att verksamheter som håller en hög kvalitet i högre grad kan 
kompensera för brister och ge barnen likvärdiga möjligheter till fortsatt lärande inför 
start i förskoleklass.  
 
Utredningen lyfter behovet av att förtydliga de bestämmelser som styr pedagogisk 
omsorg. Syftet, enligt utredningen, är att höja verksamhetens kvalitet och 
likvärdighet. Om verksamhetsformens kvalitetskrav tillåts närma sig de kvalitetskrav 
som gäller för förskolan, utan att för den skull låta verksamhetsformerna bli för lika, 
borde det leda till att kvaliteten blir bättre och att barnen får den stimulans som krävs 
för att kunna utvecklas och lära. Göteborgs stad instämmer i dessa slutsatser och de 
förslag som lämnas av utredningen. Däremot avstyrks förslaget om etableringsstopp. 
Ett etableringsstopp har en inverkan på den kommunala självstyrelsen. Det kommer 
även att leda till ökade kostnader och därutöver är det Göteborgs stads bedömning att 
den pedagogiska omsorgen i stort är ett fungerande komplement till förskolan och 
erbjuder valfrihet för familjer. 
 

2. Att i övrigt godkänna Stadsledningskontorets förslag till yttrande.  

Yrkandet 
Utredningen har haft som sitt uppdrag att kartlägga och analysera vilka 
utvecklingsområden som finns i fritidshem och föreslå åtgärder för ökad kvalitet, 
likvärdighet samt för stärkt kompensatoriskt uppdrag. 
 
Utredningen har även haft uppdraget att kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg 
stimulerar barns utveckling och lärande i tillräcklig grad och om verksamheten förbereder 
barnen för fortsatt lärande, samt lämna förslag för att främja att barn får likvärdiga 
förutsättningar inför start i förskoleklass. Utredningen föreslår ett antal kvalitetshöjande 
åtgärder kopplade till fritidshemmet inom bland annat kompetensförsörjning, 
systematiskt kvalitetsarbete, styrning och ledning, lärmiljö och särskilt stöd. Ett inledande 
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steg bör enligt utredningen vara att utreda möjligheten för kommuner att erbjuda 
fritidshem till alla barn i så kallade utanförskapsområden eller segregerade områden. När 
det gäller pedagogisk omsorg föreslår utredningen att de bestämmelser som i dag styr 
verksamheten förtydligas och stärks i syftet är att höja kvalitet och likvärdighet. Det är i 
grunden bra förslag. Kompletterat med särskilt stärkta krav vid etablering.  
 
Utredningen föreslår även att staten ska införa ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg 
som verksamhetsform. Det är inte en uppfattning som vi delar. I många avseenden är den 
pedagogiska omsorgen ett fungerande komplement till förskolan och erbjuder valfrihet 
för familjer. Om verksamhetsformens kvalitetskrav tillåts närma sig de kvalitetskrav som 
gäller för förskolan, utan att för den skull låta verksamhetsformerna bli för lika, borde det 
leda till att kvaliteten blir bättre och att barnen får den stimulans som krävs för att kunna 
utvecklas och lära. Kommuner kan också strama upp regelverket för den pedagogiska 
omsorgen för att säkerställa barns behov och utveckling.  
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Remiss från Utbildningsdepartementet - 
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem 
och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (SOU 2020:34), i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Utbildningsdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har den 6 juli 2020 erhållit rubricerat ärende på remiss. Yttrandet ska vara 
Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 26 oktober 2020. 

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08) har haft som sitt uppdrag 
att kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshem och föreslå 
åtgärder för ökad kvalitet, likvärdighet samt för stärkt kompensatoriskt uppdrag. 
Utredningen har också haft i uppdrag att kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg 
stimulerar barns utveckling och lärande i tillräcklig grad och om verksamheten förbereder 
barnen för fortsatt lärande, samt lämna förslag för att främja att barn får likvärdiga 
förutsättningar inför start i förskoleklass.  

Utredningen föreslår ett antal kvalitetshöjande åtgärder kopplade till fritidshemmet inom 
bland annat kompetensförsörjning, systematiskt kvalitetsarbete, styrning och ledning, 
lärmiljö och särskilt stöd. Utredningen föreslår också åtgärder för att stärkta elevernas 
möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön. Vidare 
menar utredningen att det på sikt bör införas en rätt till fritidshem för alla barn, eller ett så 
kallat allmänt fritidshem. Ett inledande steg bör enligt utredningen vara att utreda 
möjligheten för kommuner att erbjuda fritidshem till alla barn i så kallade 
utanförskapsområden eller segregerade områden. Ett annat alternativ skulle enligt 
utredningen vara ett statsbidrag med liknande syfte. 

När det gäller pedagogisk omsorg föreslår utredningen att de bestämmelser som idag styr 
verksamheten förtydligas och stärks i syftet är att höja kvalitet och likvärdighet. Till detta 
föreslås också att staten inför ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg som 
verksamhetsform.  

Författningsförslagen föreslås träda i kraft 2023. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-09-25 
Diarienummer 1139/20 
 

Handläggare  
Sven Törnered, Nicklas Faritzson  
Telefon: 031-368 01 58, 031-368 05 35 
E-post: sven.tornered@stadshuset.goteborg.se 
nicklas.faritzson@stadshuset.goteborg.se 
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Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslagen i betänkandet 
med beaktande av de synpunkter som lämnats. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08) menar att de föreslagna 
åtgärderna som omfattar fritidshemmet framför allt har ekonomiska konsekvenser för 
staten och inte de enskilda kommunerna. Utredningen föreslår att finansieringen av 
åtgärder kopplade till fritidshemmet sker via statsbudgeten. 

Stadsledningskontoret instämmer i grundskolenämndens bedömning att det finns 
ekonomiska utmaningar i att inkludera alla elever i fritidshemmet på samma sätt som i 
allmän förskola. I en beräkning från februari 2020 fann grundskoleförvaltningen att 
kostnaden för att skriva in alla barn till arbetslösa föräldrar i fritidshem i Göteborgs Stad 
uppgick till cirka 96 miljoner kronor per år. Enligt utredningen är det dock i dagsläget 
inte aktuellt att genomföra ett så kallat allmänt fritidshem, men utredningens uppfattning 
är att det bör göras på sikt. Ett inledande steg i processen är enligt betänkandet därför att 
utreda möjligheten för kommuner att erbjuda fritidshem till alla barn i så kallade 
utanförskapsområden eller segregerade områden.  

Stadsledningskontoret bedömer mot bakgrund av ovanstående att det är av stor vikt att en 
eventuell kommande utredning beaktar de ökade kostnaderna för kommunerna kopplade 
till ett införande av ett allmänt fritidshem.  

Liksom grundskolenämnden gör stadsledningskontoret bedömningen att om utredningens 
förslag om höjd kvalitet och likvärdighet inom fritidshemmet får avsedd effekt kommer 
fler elever att stärkas i sin språkutveckling och sociala utveckling. Detta kommer i sin tur 
att öka möjligheterna för goda skolresultat. På lite längre sikt skulle således de föreslagna 
åtgärderna gynna även en positiv samhällsutveckling, vilket också är kostnadseffektivt för 
Göteborgs Stad som helhet.  

Stadsledningskontoret vill, utifrån att utredningen föreslår att lärare i fritidshem ska 
omfattas av vissa statsbidrag, betona vikten av att staten samtidigt ökar ramarna för dessa 
statsbidrag (karriärtjänster, lärarlönelyft, lärarassistenter, specialpedagogik för lärande 
och personalförstärkningar inom elevhälsan). Utan en ramhöjning kan åtgärden leda till 
konkurrens med motsvarande tjänster och satsningar för lärare i grundskolan. 

När det gäller utredningens förslag om riktlinjer för utformning och funktionalitet av 
fritidshemmets lokaler anser stadsledningskontoret att det är bekymmersamt att 
utredningen saknar ekonomiska konsekvensbeskrivningar för huvudmännen. 
Stadsledningskontoret vill i sammanhanget också poängtera att det inom skolväsendet i 
övrigt inte finns några sådana riktlinjer för lokalernas beskaffenhet.  

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08) menar att de föreslagna 
åtgärderna som är kopplade till pedagogisk omsorg medför ökade kostnader för 
kommunerna. Enligt utredningen kommer bland annat förslaget om skärpta krav på ägar- 
och tillsynsprövning att innebära en ökad administrativ kostnad. Ansvaret för tillsynen av 
pedagogisk omsorg åvilar kommunerna. Utredningen föreslår med anledning av detta att 
kommunerna ska få möjlighet att ta ut en administrativ avgift av den bedömda 
verksamheten.  
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Förslag om ett etableringsförbud för pedagogisk omsorg kommer enligt utredningen på 
sikt att leda till att etablerade verksamheter läggs ned och försvinner. Dessa kommer i sin 
tur att behöva ersättas med platser inom förskolan. Oavsett om barnen hamnar i enskild 
eller kommunal förskola kommer kommunen som huvudman att stå för kostnaderna. 
Eftersom den pedagogisk omsorgen generellt är billigare än förskoleverksamhet innebär 
detta enligt utredning en ökad kostnad för kommunerna när barn går från pedagogisk 
omsorg till förskolan.  

Pedagogisk omsorg är enligt utredningen idag en marginell omsorgsform i Sverige. I snitt 
är det mindre än två procent av alla barn i åldern 1–5 år som är inskrivna i pedagogisk 
omsorg. Antal barn i verksamheten har enligt utredningen dessutom krympt stadigt under 
de senaste 10 åren. Cirka 30 procent av landets kommuner saknar helt någon form av 
pedagogisk omsorg. Utredningen gör i sin konsekvensbeskrivning bedömningen att de 
ekonomiska konsekvenserna i detta avseende kommer att variera i olika grad beroende på 
hur omfattande den pedagogiska omsorgen är. När det gäller Göteborgs Stad finns det 
enligt förskoleförvaltningen i nuläget cirka 40 fristående dagbarnvårdare, samt drygt 
80 kommunala i Göteborgs Stad som bedriver pedagogisk omsorg. I staden som helhet 
finns ca 30 000 barn i åldrarna 1–5 år, varav ca 500 barn är inskrivna i pedagogisk 
omsorg.  

Stadsledningskontoret gör, liksom förskolenämnden, bedömningen att utredningens 
förslag kommer att leda till en ökad efterfrågan på förskoleplatser. På kort sikt handlar det 
de om att de ökade kraven på ägar- och tillsynsprövning kan leda till att verksamheten 
inte bedöms uppfylla rätten till bidrag. På lång sikt handlar det om när verksamheter 
avvecklas över tid. Detta innebär att behovet av förskoleplatser i Göteborgs Stad ökar. 
Stadsledningskontoret delar också förskolenämndens bedömning att ett etableringsstopp 
kan få större påverkan inom visa områden i staden. Merparten av den fristående 
pedagogiska omsorgen finns i socioekonomisk svaga områden inom Göteborgs Stad. Vid 
ett etableringsstopp är det enligt Stadsledningskontorets bedömning viktigt att det finns 
en framförhållning i staden gällande lokalplanering i förhållande till ett ökat behov av 
förskoleplatser. 

När verksamheter utifrån utredningens förslag om höjda kvalitetskrav och 
etableringsstopp avvecklas över tid innebär det att berörda personer behöver ha en 
alternativ syssel-sättning. Det är stadsledningskontorets uppfattning att dagbarnvårdare i 
stort kan beredas anställning inom förskoleverksamheten. Mot bakgrund av att nämnden 
för arbetsmarknad och vuxenutbildning avstått från att yttra sig är det 
stadsledningskontorets tolkning att förslagen inte i någon större utsträckning kommer att 
påverka sysselsättning och arbetslösheten i Göteborgs Stad 

Stadsledningskontoret ställer sig positiv till utredningens kvalitetshöjande förslag för 
verksamhetsformen pedagogisk omsorg. Det är stadsledningskontorets bedömning att 
viktigt att verksamheten stimulerar barns utveckling och lärande i tillräcklig hög grad och 
förbereder barnen för fortsatt lärande samtidigt som den barnen likvärdiga förutsättningar 
inför starten i förskoleklass. Stadsledningskontoret ställer sig liksom förskolenämnden 
positiv till förslaget om etableringsstopp för pedagogisk omsorg detta också utifrån 
kvalitets- och likvärdighetsperspektivet.  

De ökade kostnaderna som uppkommer bör enligt stadsledningskontoret hanteras utifrån 
finansieringsprincipen att staten tillför motsvarande medel till kommunerna.  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Syftet med utredningens förslag är att öka kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk 
omsorg och fritidshemsverksamheten. Utredningen bedömer att förslagen som ges är 
nödvändiga för att uppnå en kvalitetshöjning och att de innebär positiva konsekvenser för 
barnen och deras vårdnadshavare.  

Utifrån Barnkonventionen ska alltid barnens bästa vara utgångspunkt för de beslut som 
fattas och deras åsikter ska tas i beaktande i förhållande till mognad och ålder. Det är 
stadsledningskontorets bedömning att de kvalitetshöjande förslag utredningen presenterat 
i sitt betänkande har haft barnens bästa som utgångspunkt.  

Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad framförde i en hemställan till regeringen den 18 maj 
2020 (dnr 0744/20) behovet av att lämplighetsprövning, när det gäller rätten till bidrag för 
pedagogisk omsorg, är enhetlig med ansökan om att starta fristående förskola. 
Regeringen hänvisade i svaret till kommunstyrelsen till förslagen i denna utredning.  

Utredningens förslag om att lämplighetsprövningen vid beslut om rätt till bidrag för 
pedagogisk omsorg ska vara den samma som inför beslut för ansökan om att starta 
fristående förskola, ligger alltså i linje med den hemställan som kommunstyrelsen gjorde. 

 

Bilagor 
1. Sammanfattning - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 

pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)  

2. Förskolenämndens handlingar 2020-09-23 § 167 

3. Grundskolenämndens handlingar 2020-09-22 § 203 

4. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings handlingar 2020-09-22 
§ 128 

5.  Stadsledningskontorets förslag till yttrande  

 

 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (10) 
   
   

Ärendet  
Göteborgs Stad har den 6 juli 2020 erhållit rubricerat ärende på remiss. Yttrandet ska vara 
Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 26 oktober 2020. Förslag till yttrandet 
enligt bilaga 5 är utformat enligt Regeringens riktlinjer för remissvar.  

Ärendet har varit remitterat till förskolenämnden och grundskolenämnden samt till 
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08) har haft som sitt uppdrag 
att kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet. Utifrån 
kartläggningen och analysen har utredningen föreslagit åtgärder för att öka kvalitén och 
likvärdigheten i fritidshemmet, samt föreslagit åtgärder för att stärka dess 
kompensatoriska uppdrag. Utredningen har också haft till uppdrag att kartlägga och 
analysera om verksamhetsformen pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och 
lärande samt lämna förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar 
inför start i förskoleklass.  

Fritidshem 
Utredningen bedömer att det på sikt bör införas en rätt till fritidshem för alla barn, eller 
ett så kallat allmänt fritidshem. Utredningen ser dock inte att reformen är möjligt att 
genomföra idag. Ett inledande steg till allmänt fritidshem bör enligt utredningen därför 
vara att utreda möjligheten för kommuner att erbjuda fritidshemmets undervisning till alla 
barn i så kallade utanförskapsområden eller segregerade områden. Ett annat alternativ 
skulle enligt utredningen vara ett statsbidrag med liknande syfte. 

Utredningen föreslår utöver detta också ett antal åtgärder för att öka kvaliteten och 
likvärdigheten i fritidshemmet.  

När det gäller kompetensförsörjning föreslår utredningen bland annat förändringar i 
VAL1-förordningen som syftar till vidareutbildning av lärare. Förändringarna ska bidra 
till det blir lättare för personer i fritidshemmet att delta. Utredningen föreslår vidare att 
Skolverket ges i uppdrag att utveckla stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet i 
fritidshemmet och kompletterande webbkurser för skolchefer respektive rektorer. 
Utredningen föreslår också att de generella statsbidragen till skolväsendet ska utvidgas 
och omfatta även fritidshemmet. Det gäller bland annat statsbidragen för karriärsteg, 
lärarlönelyftet, lärarassistenter, personalförstärkning inom elevhälsan och 
specialpedagogik samt specialpedagogik för lärande. 

Utredningen föreslår också att lagstiftningen gällande förutsättningar för när extra 
anpassningar och särskilt stöd ges i fritidshemmet förtydligas.  

Enligt utredningen ska fritidshemmet utöver att stimulera elevernas utveckling och 
lärande även erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Utifrån detta föreslår 
utredningen bland annat att Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
hur elever i fritidshemmet i ökad utsträckning kan beredas möjligheter att ta del av det 
närliggande förenings-, kultur och friluftslivet. Utredningen föreslår vidare att framtida 

 
1 Vidareutbildning av lärare 
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satsningar inom skolväsendet relaterat till sektorerna förenings-, kultur- och friluftsliv 
explicit också ska innefatta fritidshemmet. 

Pedagogisk omsorg 
Utredningen har också haft i uppdrag att kartlägga och analysera om verksamhetsformen 
pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande samt lämna förslag på hur 
man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass.  

Utredningen föreslår utifrån sin kartläggning och analys bland annat följande insatser och 
åtgärder. Utredningen föreslår att pedagogisk omsorg med kommunal huvudman ska vara 
icke-konfessionell. I pedagogisk omsorg med enskild huvudman förslås endast att 
konfessionella inslag får förekomma om de inte strider mot de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Vidare föreslår utredningen ökade krav gällande ägar- och 
tillsynsprövning för enskilda huvudmän för godkännande av bidrag och registerkontroll 
för dem som bedriver pedagogisk omsorg i privatbostad.  

Utredningen sammanfattar i betänkandet sina förslag i två alternativa paket som båda 
syftar till att främja barns likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass. De båda 
paketen har till stora delar samma innehåll. Det ena förslaget (alternativ 1) handlar om att 
förtydliga de bestämmelser som styr pedagogisk omsorg. Syftet är att höja verksamhetens 
kvalitet och likvärdighet. Utredningen menar att om kvalitetskrav på pedagogisk omsorg 
blir mer lika de kvalitetskrav som gäller för förskolan leder det till att verksamheten blir 
bättre och att barnen får den stimulans som krävs för att kunna utvecklas och lära.   

Det andra förslaget (alternativ 2) innebär enligt utredningen att de höjda kvalitetskraven i 
alternativ 1 kombineras med ett etableringsstopp av pedagogisk omsorg som 
verksamhetsform. Ett etableringsstopp innebär att verksamheter kan fortgå i många år till 
skillnad från ett verksamhetsstopp. Att etableringsstoppet kombineras med de föreslagna 
lagändringarna om ökade kvalitetskrav enligt alternativ 1 är enligt utredningen för att 
säkerställa god kvalitet för de barn som under övergångstiden går i pedagogisk omsorg.  

Förslaget om etableringsstopp utgår enligt utredningen från jämförelsen mellan förskolan 
och pedagogisk omsorg. Utredningen förordar alternativ 2 utifrån att skillnaderna i 
styrdokumenten mellan förskola och pedagogisk omsorg blivit alltför stora. Enligt 
utredningens bedömning har förskolans utveckling över tid lett till att pedagogisk omsorg 
idag inte i tillräcklig hög grad kan anses förbereda barnen för fortsatt lärande på ett 
adekvat sätt.  

Utredning drar därför slutsatsen att pedagogisk omsorg inte längre kan finnas kvar som 
verksamhetsform. För att dämpa effekterna av att inga nya beslut om rätt till bidrag ges 
och för att ge verksamma en möjlighet att på ett ordnat sätt byta verksamhetsform, 
föreslås utredningen etableringsstopp i stället för verksamhetsstopp. 

Remissinstansernas yttrande 
Förskolenämnden 

Pedagogisk omsorg 
Förskolenämnden stödjer utredningens förslag angående förtydligande och utökade 
kvalitetskrav och förslagen ses som en förutsättning för att kunna främja alla barns 
likvärdiga förutsättningar till lärande och utveckling. Förskolenämnden efterfrågar i detta 
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sammanhang en översyn av Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg där de 
stärkta kvalitetskraven tydliggörs.  

Förskolenämnden tillstyrker förslaget om skärpta krav på ägar- och tillsynsprövning för 
verksamheter som bedriver pedagogisk omsorg. Enligt nämnden främjar en lagreglering 
som möjliggör ökad tillsyn över pedagogisk omsorg en verksamhet av hög kvalitet. 
Förslagen om lämplighetsprövning, tillsyn på ägare och ledning samt reglering av 
konfessionella inslag anser nämnden som särskilt betydelsefulla för att främja stärkt 
kvalitet och likvärdighet. Nämnden framför bland annat att utredningens förslag om att 
lämplighetsprövning ska ske för ett visst verksamhetsställe försvårar att ha olika adresser 
och adressbyten. Enligt förskolenämnden kommer förslaget om att samtliga som är 
folkbokförda på verksamhetsställets adress ska lämna utdrag ur belastningsregister också 
att bidra till att pedagogisk omsorg av sämre kvalitet minskar.    

Förskolenämnden ställer sig bakom utredningens förslag att ge Skolverket i uppdrag att 
utforma en introduktionsutbildning. Nämnden anser att den föreslagna 
introduktionsutbildningen ska innehålla krav på kunskaper i svenska språket. Att få lära 
sig det svenska språket är enligt förskolenämnden en förutsättning för att kunna bli 
delaktig som medborgare i ett demokratiskt samhälle och något som alla barn ska ges rätt 
till. 

Enligt förskolenämnden är det av stor betydelse att främja likvärdiga förutsättningar för 
barns lärande och utveckling. Verksamheter som innehåller en hög kvalitet kan i högre 
grad kompensera för brister och ge barnen likvärdiga möjligheter till fortsatt lärande inför 
start i förskoleklass.  

Förskolenämnden tillstyrker förslaget till etableringsstopp enligt alternativ 2 då ett alltför 
stort glapp mellan förskola och pedagogisk omsorg inte främjar likvärdiga förutsättningar 
för barns lärande och utveckling. Nämnden ser dock inte ett etableringsstopp som enskilt 
avgörande för stärkt kvalitet och ökad likvärdighet inom pedagogisk omsorg. 
Utredningens förslag om skärpta krav på ägar- och tillsynsprövning, 
lämplighetsprövning, samt reglering av konfessionella inslag lyfter förskolenämnden som 
särskilt betydelsefulla för att främja stärkt kvalitet och likvärdighet inom pedagogisk 
omsorg.   

Enligt förskolenämnden ska verksamhetsformen inte påverka det enskilda barnets 
förutsättningar för lärande inför fortsatta steg i utbildningskedjan. Nämnden önskar att 
utredningens förslag hanteras skyndsamt och vill att förslagen om de verkställs ska gälla 
för redan befintliga verksamheter, då det enligt förskolenämnden idag finns pedagogisk 
omsorg av sämre kvalitet i Göteborgs Stad.   

Fritidshem 
Förskolenämnden har inte yttrat sig över utredningens förslag gällande fritidshem.  

Grundskolenämnden 
Pedagogisk omsorg 
Grundskolenämnden har inte yttrat sig över utredningen förslag gällande pedagogisk 
omsorg.  

Fritidshem 
Grundskolenämnden delar utredningens analys av behov av att kraftsamla för att öka 
kvaliteten och måluppfyllelsen, i synnerhet för elever i utanförskapsområden.  
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Grundskolenämnden välkomnar förslaget om att kravet på läraranställning tas bort för 
deltagande i Vidareutbildning av lärare (VAL). I samband med nämndens yttrande över 
promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande 
examen genom VAL2 påpekades att även personal i fritidshemmet bör omfattas av de 
förenklade reglerna om att medverka i undervisningen, så som då föreslogs gälla för 
förskollärare i förskolan.  

Grundskolenämnden ställer sig positiv till att Skolverket får i uppdrag att förtydliga 
läroplanens skrivning om ansvarsfördelningen i arbetslaget. Vidare delar nämnden 
utredningens lägesbedömning av behovet av ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete, 
och välkomnar ett stödmaterial. Grundskolenämnden stödjer förslaget om att Skolverket 
tillsammans med lärosätena ger stöd för fritidshemssamordnare, i synnerhet om detta 
kombineras med ett statsbidrag.  

Grundskolenämnden instämmer vidare i utredningens bedömning om att det är rimligt att 
fördela resurser till fritidshemmen utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar och 
välkomnar förslaget om ett klargörande gällande särskilt stöd inom fritidshemmet. Enligt 
nämnden får många elever i behov av stöd detta tillgodosett inom grundskolans ram men 
inte inom fritidshemmet. I vissa fall kan stödbehovet var större på fritidstiden eftersom 
verksamhetens former är friare och svårare att hantera för en del elever. Enligt 
grundskolenämnden kommer sannolikt utredningens förslag om kvalitetshöjande åtgärder 
leda till att verksamheten i sig fungera bättre för en del elever med stödbehov. Många 
elever kommer ändå att behöva riktade extra anpassningar eller särskilt stöd.  

Grundskolenämnden instämmer också i utredningens förslag om att riktade statsbidrag 
inom skolan ska utvidgas till att om fatta även fritidshemmet. Nämnden bedömer 
utredningens förslag som effektiva i syfte att uppnå incitament för lärare i fritidshem att 
vilja utveckla verksamheten och kvaliteten. Satsningarna bör dock enlig 
grundskolenämnden åtföljas av en motsvarande ramhöjning för att få avsedd effekt, i 
synnerhet mot bakgrund av utredningens övriga förslag om utökad inskrivning i 
fritidshemmet för elever i segregerade områden och elever i behov av särskilt stöd. 

Grundskolenämnden instämmer i utredningen förslag om att inkludera fler elever med 
egna behov av fritidshemsverksamhet i utanförskapsområden. Även om lagstiftningen 
tydliggörs ytterligare för att inkludera fler elever anser nämnden att betydande hinder 
kvarstår: alla elever kommer inte att nås då vårdnadshavare aktivt måste stå bakom varje 
inskrivning. I praktiken är den elevgrupp som skulle vara aktuell för inskrivning i 
fritidshemmet på denna grund till stora delar densamma som i dagsläget redan kan 
skrivas in på grunden i 14 kapitlet 5 § skollagen eller 14 kapitlet 6 § skollagen, alltså eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt eller med behov av stöd i sin utveckling. 
Grundskolenämnden menar därför att föreliggande förslag bör tas fram i ett sammanhang 
där en översyn samtidigt görs av 14 kapitlet 5 och 6 §§ skollagen för ökad tydlighet. 

Grundskolenämnden välkomnar också utredningens initiativ att ge Skolverket i uppdrag 
att tydliggöra regelverket kring samverkan med förenings-, kultur- och friluftslivet. Enligt 
nämnden är det viktigt att även upphandlingsperspektivet finns med i Skolverkets 
förtydliganden. Ett förtydligande bör omfatta hur huvudmannen inför ett samarbete ska 
förhålla sig till upphandlingsreglerna mer konkret, bland annat vad gäller 
upphandlingslagstiftningens begrepp ”icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse”, 

 
2 Utbildningsdepartementets promemoria, 2019-10-04, dnr U2019/03260/UH.  
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välfärdstjänster och de tjänster som anges i bilagorna 2 och 2 a till LOU (lagen om 
offentlig upphandling [2016:1145]), samt eventuellt kommande regler om IOP (Idéburet 
offentligt partnerskap) (SOU 2019:56) men även andra möjliga samarbetsformer (t ex vid 
föreningsbidrag).  

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningen har avstått från att yttra om 
utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 
2020:34) 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslagen i betänkandet 
med beaktande av de synpunkter som lämnats.  

Fritidshem 
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att det finns ett generellt behov av 
att öka kvalitén och likvärdigheten i fritidshemmet, samt stärka verksamhetens 
kompensatoriska uppdrag. Stadsledningskontoret delar också utredningens bedömning att 
förslagen kommer att leda till ökad kvalitet och likvärdighet för fritidshemmets 
verksamhet.  

Enligt utredningen kommer förslagen inte ha någon ekonomisk konsekvens för 
kommunerna då dessa ska finanserias via stadsbudget. Stadsledningskontoret vill i detta 
sammanhang ändå poängtera att det finns stora ekonomiska utmaningar i att inkludera 
alla elever i fritidshemmet på samma sätt som för allmän förskola och bedömer att det är 
av stor vikt att en eventuell kommande statlig utredning beaktar de ökade kostnaderna för 
kommunerna vid ett införande av ett allmänt fritidshem.  

Stadsledningskontoret ser positivt på att riktade statsbidrag också ska omfatta 
fritidshemmets lärare. Stadsledningskontoret vill dock betona vikten av att staten ökar 
ramarna för berörda statsbidrag. Utan en ramhöjning riskerar åtgärden att vara 
verkningslös då det enligt stadsledningskontoret bedömning kan leda till konkurrens med 
motsvarande tjänster och satsningar för lärare i grundskolan, vilket inte gynnar 
rekryteringen av lärare till fritidshemmet.  

När det gäller utredningens förslag om riktlinjer för utformning och funktionalitet av 
fritidshemmets lokaler vill Stadsledningskontoret lyfta fram att utredningen saknar 
ekonomiska konsekvensbeskrivningar för huvudmännen. Stadsledningskontorets 
bedömning är att det är viktigt att alla förslag till statliga riktlinjer bereds på ett adekvat 
sätt och konsekvensbeskrivs utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Stadsledningskontoret vill 
i sammanhanget också poängtera att det inom skolväsendet i övrigt inte finns några 
sådana riktlinjer för lokalernas beskaffenhet.  

Stadsledningskontoret ser positivt på att regelverket kring samverkan med förenings-, 
kultur- och friluftslivet förtydligas. Stadsledningskontoret håller med 
grundskoleförvaltningen om att upphandlingsperspektivet bör finns med i Skolverkets 
förtydliganden. Ett förtydligande bör omfatta hur kommunerna inför ett samarbete ska 
förhålla sig till upphandlingsreglerna mer konkret, bland annat vad gäller 
upphandlingslagstiftningens begrepp ”icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse”, 
välfärdstjänster och de tjänster som anges i bilagorna 2 och 2 a till LOU [2016:1145]  
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Pedagogisk omsorg  
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att det behövs genomföras 
kvalitetshöjande åtgärder inom verksamhetsformen pedagogisk omsorg. 
Stadsledningskontoret ställer sig därför positiv till utredningens kvalitetshöjande förslag.  

Det är viktigt för Göteborgs Stad som huvudman att kunna säkerställa likvärdiga 
förutsättningar för barns lärande och utveckling. Det är enligt Stadsledningskontoret 
därför bland annat viktigt att regleringen av godkännande och tillsyn gällande pedagogisk 
omsorg så långt det är möjligt blir enhetlig i förhållande till övriga skolverksamheter.  

Stadsledningskontoret ställer sig positiv till förslaget om etableringsstopp för pedagogisk 
omsorg utifrån Göteborgs Stads kontext och ur ett kvalitets- och likvärdighetsperspektiv. 
Det är stadsledningskontorets bedömning att utredningens förslag över tid kommer att 
öka kvaliteten i verksamhetsformen pedagogiska omsorg, samtidigt som det kommer att 
leda till att verksamheter med sämre kvalité avvecklas. Följden blir, både på kort och på 
lång sikt ett ökat behov av förskoleplatser. Stadsledningskontoret instämmer i 
grundskolenämndens bedömning att de ökade behovet av förskoleplatser kan hanteras 
inom organisationen under förutsättningen att detta tas med i den långsiktiga 
lokalplaneringen.  

Som kommunal huvudman finansierar Göteborgs Stad även den pedagogiska omsorgen 
som bedrivs i enskild regi genom bidrag. Den pedagogiska omsorgen är billigare att 
bedriva framför allt utifrån personalkostnader. En avveckling över tid där barn skrivs in i 
förskolans verksamhet kommer därför att öka kostnaden för förskolenämnden. Utifrån att 
det idag är cirka 500 barn inskrivna i pedagogiska omsorg gör stadsledningskontoret 
bedömningen att en ökad kostnad är hanterbar genom att förändringen sker över tid.   

Det är också stadsledningskontorets principiella hållning att ökade kostnader för 
kommunerna som härrör från ny lagstiftning ska hanteras enligt finansieringsprincipen, 
dvs. att staten tillför motsvarande medel till kommunerna.  

När verksamheter avvecklas över tid innebär det också att berörda personer behöver ha en 
alternativ sysselsättning. Det är stadsledningskontorets uppfattning att dagbarnvårdare i 
stort kan beredas anställning inom den kommunala förskoleverksamheten. Mot bakgrund 
av att nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning avstått från att yttra sig är det 
stadsledningskontorets tolkning att förslagen inte i någon större utsträckning kommer att 
påverka sysselsättning och arbetslösheten i Göteborgs Stad.  

Ett etableringsstopp för pedagogisk verksamhet påverkar det kommunal självstyret och 
valfriheten för den enskilda föräldern. Stadsledningskontoret instämmer i utredningens 
bedömning att förslagens inverkan på den kommunala självstyrelsen kan motiveras för att 
säkerställa att barn och deras vårdnadshavare erbjuds en kvalitativ och långsiktig 
verksamhet, samt att förhindra att oseriösa huvudmän etablerar sig inom pedagogisk 
omsorg.   
 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Sammanfattning 

Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg, U 2018:08 
överlämnar sitt betänkande Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritids-
hem och pedagogisk omsorg. 

Utredningens uppdrag innefattar att kartlägga och analysera vilka 
utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå 
åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritids-
hemmets kompensatoriska uppdrag. Utredningen ska också kart-
lägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveck-
ling och lärande och vid behov lämna förslag på hur man kan främja 
att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass. 

Nedan sammanfattas betänkandet i två olika delar, fritidshemmet 
respektive pedagogisk omsorg. 

Fritidshemmet 

Det svenska fritidshemmet är en unik verksamhet, det blir tydligt 
inte minst i en internationell jämförelse.1  

Det senaste decenniet har det genomförts ett antal förändringar 
som har påverkat fritidshemmet. Fritidshemmet fick delvis ett annat 
uppdrag i och med nuvarande skollagens ikraftträdande och är nu en 
del av skolväsendet, men inte en egen skolform. Fritidshemmet har 
också fått en egen del i läroplanerna för grundskolan, sameskolan 
respektive specialskolan. 

Det är en pedagogisk, läroplansstyrd verksamhet för elever från 
6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. För barn i 
åldrarna 10–13 år får kommunen bedriva öppen fritidsverksamhet 
i stället för fritidshem. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveck-
ling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekrea-

 
1 En internationell utblick finns i bilaga. 
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tion. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 
behov och ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Fritidshemmen är öppna hela året. De dagliga öppettiderna an-
passas till föräldrarnas arbete eller studier. Fritidshemmen bedrivs 
huvudsakligen av kommuner och inom ramen för en kommunal 
skola. Det finns även fritidshem som bedrivs i enskild regi, det vill 
säga vanligtvis inom ramen för en fristående skola. Vidare finns 
också fritidshem som bedrivs i statlig regi; inom specialskolan eller 
sameskolan. 

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Denna samord-
ning kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. 

Av skollagen följer att fritidshemmets syfte är att komplettera 
utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan, same-
skolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. 
Det gemensamma uppdraget för skolväsendets skol- och verksam-
hetsformer betonas, det vill säga att grundskola, förskoleklass och 
fritidshem har ett gemensamt utbildningsuppdrag. Fritidshemmet är 
således en del i det livslånga lärandet. 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen och 
grundskolan på två sätt, dels tidsmässigt genom att ta emot elever 
under den del av dagen då de inte vistas i den obligatoriska delen av 
skolan och under loven, dels innehållsmässigt genom att ge eleverna 
delvis andra erfarenheter och kunskaper än de får i skolan. 

Fritidshemmet har flera olika roller och för att kunna uppfylla 
dessa krävs att verksamheten håller en hög kvalitet. Det finns bra 
och välfungerande fritidshem, men av forskning och granskningar 
framgår det att det finns utmaningar och förbättringsområden. Denna 
bild stämmer väl överens med vad utredningen sett i genomförda 
kommun- och verksamhetsbesök och andra möten. 

Kvalitet och likvärdighet – fritidshem för alla 

Utredningen har bedömt att det i dagsläget inte går att föreslå 
fritidshem för alla, eller ett så kallat allmänt fritidshem. 

Fritidshemmet har i likhet med övriga skolformer ett kompensa-
toriskt uppdrag. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skill-
nader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
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utbildningen. Fritidshemmets undervisning har i sitt innehåll flera 
komponenter som på många sätt skulle gagna de barn och elever som 
inte har tillträde till fritidshemmet. Det framhålls exempelvis att ett 
väl fungerande fritidshem sannolikt har en positiv inverkan på skol-
resultaten.  

Det finns således betänkligheter med att fritidshemmet inte er-
bjuds alla barn, utan enbart för de som har föräldrar som är i arbete 
eller studerar. Ett barn med långtidsarbetslösa föräldrar eller ett barn 
som av andra skäl befinner sig i en segregerad miljö kan därför hamna 
utanför den undervisning och sociala sfär som fritidshemmet erbju-
der, under hela sin skolgång.  

Staten och kommunerna arbetar på olika sätt med att kompensera 
för barns olika bakgrunder. För att kunna ge barn likvärdiga förut-
sättningar har de statliga stöden bland annat till syfte att stärka upp 
med mer resurser till områden med låg socioekonomi (jfr exempelvis 
likvärdighetsbidraget). Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag 
når dock barn i segregerade områden i mycket lägre grad.  

Om kvaliteten, likvärdigheten och fritidshemmets kompensato-
riska uppdrag ska kunna stärkas i realiteten bör ett allmänt fritids-
hem, med samma modell som i förskolan införas på längre sikt. 
Fritidshemmet kommer på så sätt att fullt ut kunna utgöra en del i 
det livslånga lärandet.  

Skolor vars elever har det största behovet av det kompensatoriska 
uppdraget har lägst andel barn som går i fritidshemmet. Ett inle-
dande steg till allmänt fritidshem bör därför vara att utreda möjlig-
heten för kommuner att erbjuda fritidshemmets undervisning till 
barn i så kallade utanförskapsområden eller segregerade områden. 
Ett annat alternativ skulle vara ett statsbidrag med liknande syfte.  

De barn som bäst skulle behöva fritidshemmets undervisning får 
inte ta del av den undervisningen. Frågan om att utöka möjligheten 
för barn i utanförskapsområden att delta i fritidshemmets undervis-
ning kräver därför vidare utredning.  

Kompetensförsörjning 

Det finns flera utmaningar när det gäller fritidshemmens kvalitet och 
likvärdighet men en av de största är bristen på utbildade lärare. 
Undervisningens kvalitet är direkt avhängig att den leds av en be-
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hörig och legitimerad lärare. I fritidshemmet får även så kallad annan 
personal finnas i undervisningen. De ska ha sådan utbildning eller 
erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas. Utredningen 
föreslår åtgärder med avseende på kompetensförsörjningen samt be-
lyser vissa frågor som behöver ges särskild uppmärksamhet om kom-
petensförsörjningen till fritidshemmet ska kunna fungera. Utred-
ningens förslag syftar till att åtgärda sådant som kan lösas på kort 
sikt, medan det som utredningen uppmärksammar är sådant som på 
lång sikt kan tillförsäkra en stabil lärarutbildning med inriktning mot 
arbete i fritidshem. Utredningen föreslår ändringar i VAL-förord-
ningen som syftar till att vidareutbildning av lärare, VAL, ska föränd-
ras på ett sådant sätt att det blir lättare för personer som medverkat 
i undervisningen i fritidshemmet att delta. Utredningen gör också 
bedömningen att grundlärarutbildningen med arbete med inriktning 
mot fritidshem behöver ses över och att forskning om fritidshemmet 
bör inkluderas i högre utsträckning inom ramen för befintliga och 
kommande satsningar på forskning inom utbildningsvetenskap. Vidare 
föreslås ett uppdrag till Skolverket att förtydliga läroplansdel 4, så 
att ansvarsfördelningen inom arbetslaget blir tydligare. 

Kvalitetsarbete 

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete 
som ska synliggöra kvalitet och likvärdighet inom alla delar av skol-
väsendet. Syftet med allt kvalitetsarbete är att det ska leda till förbätt-
ringar. Skolinspektionens granskningar har visat att det är vanligt med 
brister i det systematiska kvalitetsarbetet vad gäller fritidshemmet. 
Vanligast är att huvudmannen brister i att besluta om nödvändiga 
utvecklingsåtgärder utifrån en analys av det som framkommer vid 
uppföljning och att dokumentera de beslutade åtgärderna. 

Utredningen föreslår att Skolverket ges i uppdrag att utveckla 
stödmaterial om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet. Vidare 
föreslås ett uppdrag till Skolinspektionen att genomföra en tematisk 
kvalitetsgranskning av det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshem-
met. Utredningen föreslår också att Skolverket ska utveckla en in-
sats i samverkan med de regionala utvecklingscentrum (RUC) som 
finns på de lärosäten som erbjuder lärarutbildning med inriktning 
mot arbete i fritidshem. Insatsen ska bestå av att huvudmän erbjuds 
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att utse fritidshemssamordnare som får stöd av Skolverket och av 
RUC. Under en begränsad tid ska också ett statsbidrag utgå till de 
huvudmän som inrättar en funktion för fritidshemssamordning. 

Resurser 

Kommunerna har ansvaret för skolans och fritidshemmens resurser 
vilket bidrar till kommunernas handlingsfrihet och möjlighet att 
anpassa organisering och finansiering efter lokala förutsättningar 
och behov. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet innebär 
att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 
att kunna tillhandahålla bland annat utbildning, oberoende av inkoms-
ter och strukturella kostnader som inte kommunen kan påverka. 
Hur resurserna fördelas mellan verksamheter avgörs av politiska 
prioriteringar. Kommunerna fördelar medel både till kommunala 
och fristående verksamheter. 

En väl fungerande resursfördelning som utgår från de behov som 
finns är av stor vikt för fritidshemmets verksamhet. Detta är reglerat 
men undersökningar visar att resursfördelningen inte i tillräckligt 
hög grad tar hänsyn till behoven och att regelverket inte tillämpas i 
den utsträckning som lagstiftaren avsett.  

Fritidshemmets kunskapsuppdrag har genom den nya läroplans-
delen förtydligats och fritidshemmet har också ett kompenserande 
uppdrag. En förutsättning för att styrdokumentens intentioner ska 
kunna uppfyllas är att det finns tillräckliga resurser. 

Utöver de generella statsbidrag som staten riktar till kommunerna 
finns också ett antal riktade statsbidrag riktade mot skolväsendet. En 
del av dessa bidrag omfattar fritidshemmet men utredningen anser att 
det finns ytterligare ett antal bidrag där fritidshemmet bör omfattas. 
Utredningen lämnar förslag om utvidgning av statsbidragen för kar-
riärsteg, lärarlönelyftet, lärarassistenter, personalförstärkning inom 
elevhälsan och specialpedagogik samt specialpedagogik för lärande.  

Strukturer och ledning 

En fungerande styrkedja är en nödvändig förutsättning för att nå de 
nationella målen. För att det ska fungera måste huvudmannen, rek-
tor och lärare ta ansvar för att det egna ansvarsområdet fungerar, 
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men också för att skapa och stärka de länkar som håller samman 
kedjan. Varje led måste också ha förutsättningar för att kunna ta 
detta ansvar. Det är huvudmannen, offentlig eller enskild, som har 
det övergripande ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet 
med de bestämmelser som gäller för verksamheten. Det är emellertid 
rektor som beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för 
att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. 

Av Skolinspektionens och Skolverkets uppföljningar av fritids-
hemmet blir det tydligt att den faktiska verksamheten inte i alla delar 
lever upp till styrdokumentens intentioner. En av de faktorer som 
pekas ut som en tänkbar orsak till att fritidshemsverksamheten bris-
ter i undervisningsuppdraget är en otydlig styrning av fritidshemmet. 

Utredningen föreslår att Skolverket ska utveckla kompletterande 
webbkurser för skolchefer respektive rektorer samt en kurs inom 
ramen för fortbildning för rektorer. Vidare menar utredningen att 
befintliga utbildningar för dessa grupper, Skolchefsutbildningen och 
Rektorsprogrammet, på lämpligt sätt ska ge kännedom om fritids-
hemmets verksamhet och regleringar. 

Lärmiljöer 

Faktorer som har betydelse för lärmiljön i fritidshemmet är bl.a. 
elevgruppernas storlek, personaltäthet, personalens kompetens och 
hur lokalerna ser ut och används. Huvudmannen ska se till att elev-
grupperna i fritidshemmet har en lämplig sammansättning och stor-
lek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Granskningar av fritidshemmet pekar på bristande förutsättningar 
för att utföra fritidshemmets uppdrag att stimulera elevernas utveck-
ling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Utredningen föreslår ett förtydligande i skollagen om att loka-
lerna ska vara ändamålsenliga, i tillägg till det som står i dag om att 
elevgrupperna ska ha lämplig sammansättning och storlek och att 
eleverna i övrigt ska erbjudas en god miljö. Vidare föreslås att Skol-
verket ska ges i uppdrag att ta fram riktmärken för gruppstorlekar i 
fritidshemmet. Där poängteras också att frågan om gruppstorlekar 
måste ses i ett vidare perspektiv där elevgruppens sammansättning, 
personalens kompetens och personaltäthet sätts i relation till varandra. 
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En fråga som utredningen bedömer bör utredas i särskild ordning 
är huruvida elever i fritidshemmet ska omfattas av tillämpliga regler 
i arbetsmiljölagen. 

Särskilt stöd 

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska 
ges den ledning och stimulans som de behöver för sitt lärande och 
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 
En elev som behöver stöd i sin utveckling kan också få stöd i form 
av extra anpassningar eller så kallat särskilt stöd. Enligt utredningens 
mening är det utifrån lagstidningen otydligt under vilka förutsätt-
ningar extra anpassningar och särskilt stöd ska ges i fritidshemmet. 
Utredningen anser därför att rättsläget är svårtolkat och behöver 
förtydligas i enlighet med det förslag som ges.  

Vidare förslår utredningen en möjlighet att erbjuda en elev plats 
i fritidshemmet om eleven behöver sådant stöd för att nå de kun-
skapskrav som minst ska nås.  

Förenings-, kultur- och friluftsliv 

Utöver att stimulera elevernas utveckling och lärande ska fritids-
hemmet även erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Av 
läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, och 
motsvarande för sameskolan och specialskolan, framgår bland annat 
att genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervis-
ningen i fritidshemmet stärka elevers möjligheter att ta del av ett 
aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön.  

Det framgår också av det centrala innehållet att undervisningen i 
fritidshemmet ska behandla närsamhällets och föreningslivets utbud 
av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation. Det finns 
en mängd exempel på fritidshem som skapar förutsättningar för 
elever att möta det lokala förenings-, kultur- och friluftslivet, men 
det är inte den generella bilden. Rapporter från Skolverket och Skol-
inspektionen visar att undervisningen inte ger eleverna möjlighet att 
möta närsamhället och föreningslivet i tillräcklig utsträckning. Det 
ser väsentligt bättre ut vad gäller tillgången till friluftsliv.  
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Utredningen föreslår att Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram 
en handlingsplan för hur elever i fritidshemmet i ökad utsträckning 
kan beredas möjligheter att ta del av det närliggande förenings-, 
kultur och friluftslivet inom ramen för fritidshemmets verksamhet.  

Utredningen för också fram att framtida satsningar inom skol-
väsendet relaterat till sektorerna förenings-, kultur- och friluftsliv 
explicit bör innefatta fritidshemmet. Vidare anser utredningen att 
kommuner och regioner bör överväga att erbjuda kostnadsfria trans-
porter till och från fritidshem för att eleverna ska kunna ta del av 
förenings-, kultur- och friluftslivet. 

Slutligen föreslår utredningen att Skolverket ges i uppdrag att 
kartlägga och i ett stödmaterial tydliggöra regelverket vad avser sam-
verkan med förenings-, kultur- och friluftslivet.  

Pedagogisk omsorg 

Utredningens uppdrag är att kartlägga och analysera om pedagogisk 
omsorg stimulerar barns utveckling och lärande i tillräcklig grad och 
om verksamheten förbereder barnen för fortsatt lärande. Förslagen 
ska syfta till att främja barns likvärdiga förutsättningar inför start i 
förskoleklass. Mot bakgrund av utredningens direktiv har arbetet av-
gränsats till den delen av den pedagogiska omsorgen som erbjuds 
som alternativ till förskola. I det följande behandlas således enbart 
pedagogisk omsorg som erbjuds för barn i åldrarna 1–5 år. 

Två förslag läggs fram 

Utredningen ger förslag på två alternativa förslagspaket som båda 
syftar till att främja barns likvärdiga förutsättningar inför start i 
förskoleklass. Förslagspaketen är till stora delar likalydande.  

Det ena förslaget (alternativ 1) handlar om att förtydliga de be-
stämmelser som styr pedagogisk omsorg. Syftet är att höja verksam-
hetens kvalitet och likvärdighet. Om verksamhetsformens kvalitets-
krav tillåts närma sig de kvalitetskrav som gäller för förskolan, utan 
att för den skull låta verksamhetsformerna bli för lika, borde det leda 
till att kvaliteten blir bättre och att barnen får den stimulans som 
krävs för att kunna utvecklas och lära.  
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Det andra förslaget (alternativ 2) innebär att de höjda kvalitets-
kraven i alternativ 1 antas samt att pedagogisk omsorg också etabler-
ingsstoppas. Ett etableringsstopp innebär att verksamheter kan fort-
gå i många år. Det är för att säkerställa god kvalitet för de barn som 
under denna tid går i pedagogisk omsorg som utredningens rekom-
mendation är att de föreslagna lagändringarna om ökade kvalitets-
krav också införs.  

Förslaget om etableringsstopp utgår från jämförelsen mellan för-
skolan och pedagogisk omsorg. Den pedagogiska omsorgens upp-
drag är att vara ett alternativ till förskolan och ska således förbereda 
för fortsatt lärande. Skillnaderna i styrdokumenten mellan de båda 
verksamhetsformerna har emellertid blivit alltför stora. Följden av 
förskolans utveckling blir att pedagogisk omsorg inte i tillräcklig grad 
kan anses förbereda barnen för fortsatt lärande på ett i dag adekvat 
sätt.  

Slutsatsen av en sådan argumentation är att pedagogisk omsorg 
inte längre kan finnas kvar som verksamhetsform. För att dämpa 
effekterna av att inga nya beslut om rätt till bidrag kan ges och för 
att ge verksamma en möjlighet att på ett ordnat sätt byta verksam-
hetsform föreslås ett etableringsstopp i stället för verksamhetsstopp.  

Förslagen är som påpekats alternativa. 
Utredningen förordar alternativ 2 som innebär införandet av be-

stämmelser om höjd kvalitet samt etableringsstopp. 
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Yttrande över remiss från 
Utbildningsdepartementet - Stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (SOU 2020:34), underremiss 

§ 167, N608-1767/20 

Beslut 
1. Förskolenämnden tillstryker utredningens förslag, med hänvisning till 

synpunkterna i förvaltningens tjänsteutlåtande, gällande betänkande Stärkt 

kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 2020:34. 

Utifrån förvaltningens uppdrag att bedriva förskola och pedagogisk omsorg som  

alternativ till förskola, kommer endast pedagogisk omsorg att behandlas.  

 

2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till stadsledningskontoret.   

 

3. Förskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 8 september 2020. 

 

Yttrande 
Demokraterna antecknar som yttrande en skrivelse daterad 23 september 2020, 

protokollsbilaga 4. 

Socialdemokraterna antecknar som yttrande en skrivelse daterad 23 september 2020, 

protokollsbilaga 5.  

 

Justering 
Förskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Förskolenämnden 

 
  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-09-23 



 

 

Förskolenämnden 
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Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

 

__________________________ 

Helena Öhrvall 

 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

__________________________ 

Amanda Larsson, chef juridik och ärendehantering  

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  

 

 

mailto:Stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
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Yttrande angående yttrande över remiss från 
utbildningsdepartementet - Stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 
2020:34 

 

Yttrande 
 

Glappet mellan pedagogisk omsorg och förskola har blivit alltför stort och det främjar 

inte likvärdiga förutsättningar för barns lärande och utveckling. Detta drabbar barn i 

utsatta områden och med sårbara socioekonomiska förhållanden extra hårt. 

Det finns också all anledning att misstänka att barn som av olika anledningar far illa i sitt 

hem, inte fångas upp inom olämplig pedagogisk omsorg. På så viss mister barnet även 

sitt naturliga skyddsnät från omgivningen.  

Ett återkommande problem som Förskoleförvaltningen arbetar systematiskt för att 

motverka och upptäcka, är att högst olämpliga aktörer såsom våldsbejakande islamister 

söker sig till att bedriva förskola och pedagogisk omsorg. Problemet är omfattande och 

visar inga tecken på att avta. Samtidigt som någon enskild enhet efter mycket arbete 

kan stängas ner, kommer nya ansökningar in. Det är därför av yttersta vikt att lagen 

svarar upp för denna problematik och vi välkomnar utredningens ställningstagande som 

omfattar stärkta kvalitetskrav, ökad tillsyn och granskning av huvudmän.  

Vidare ser vi förslaget om att konfessionella inslagen endast får förekomma om de inte 

strider mot de föreskrifter som gäller för verksamheten, som ett steg i rätt riktning. 

Demokraterna anser dock att konfessionella inslag inte alls bör förekomma. Detta då alla 

barn ska ha rätt till en pedagogisk omsorg/förskola fri från religiös påverkan. 

Att främja likvärdiga förutsättningar för barns lärande och utveckling är grundläggande. 

Alla barn ska ges samma möjlighet att utveckla sina språkkunskaper i svenska inför 

skolstart. Därför är det nödvändigt att stärkta språkkrav ställs på de som bedriver 

pedagogisk omsorg och förskola. 

Det behöver bli enklare att bryta avtal med huvudmän som av en eller annan anledning 

inte uppfyller kraven på god kvalitet.  

Förskolenämnden  
  

  

Yttrande  

 

2020-09-23 

Demokraterna  

  

Ärende nr 11 
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Yttrande över remiss från 
Utbildningsdepartementet, stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg SOU 2020:34 

 

Yttrandet 
 

Då nämnden haft kort om tid att hantera remissen (en vecka) avser Socialdemokraterna 

att lämna ett eget yttrande för hela remissen när remissen hanteras i kommunstyrelsen. Vi 

vill från Förskolenämnden skicka med följande:  

Att departementet i det fortsatta arbetet med en enhetlig förskola ser till att barn med 

särskilda behov och barn som mognar i otakt med gruppen inte glöms bort. 

Att kommunen genomför en utbildningsinsats för anställda inom pedagogisk verksamhet 

så att de ges en möjlighet att gå vidare till anställning i förskolan. 

 

 

Karin Greenberg Gelotte 

Gruppledare (S) 

 

 

 

 

 

Förskolenämnden  
  

  

Yttrande  

 

2020-09-23 

 

Socialdemokraterna 

  

Ärende nr 11 



 

 

Förskoleförvaltningen 
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Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-08 

Diarienummer: N608-1767/20 

 

 

 

 

   

Yttrande angående betänkandet Stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 
2020:34  

Förslag till beslut 

Förskoleförvaltningen tillstryker utredningens förslag, med hänvisning till synpunkterna i 

förvaltningens tjänsteutlåtande, gällande betänkande Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 

pedagogisk omsorg, SOU 2020:34.  

Utifrån förvaltningens uppdrag att bedriva förskola och pedagogisk omsorg som alternativ till 

förskola, kommer endast pedagogisk omsorg att behandlas.  

Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

stadsledningskontoret.   

Sammanfattning 

Utbildningsdepartementet har i en särskild utredning Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 

pedagogisk omsorg remitterat betänkandet till förskolenämnden för yttrande. Förvaltningen har yttrat 

sig kring utredningens betänkande och dess väsentliga delar. Förskoleförvaltningen tillstyrker 

utredningens förslag.   

Den lag som reglerar pedagogisk omsorg är skollagen (2010:800). Förskolans läroplan (Lpfö 18) ska 

vara vägledande vilket innebär att verksamheterna kan tillämpa delar av läroplanen utifrån specifika 

förutsättningar för respektive verksamhet. I förarbetena till skollagen anges att avsnittet om normer 

och värden i förskolans läroplan är lika relevanta att arbeta med för pedagogisk omsorg som för 

förskola. Skolverket har tagit fram allmänna råd för pedagogisk omsorg med rekommendationer om 

hur verksamheten kan bedrivas för att uppnå skollagen mål.  

Enligt utredningen anses inte pedagogisk omsorg kunna förbereda barnen för fortsatt lärande i 

tillräcklig grad. Skillnaderna mellan verksamhetsformerna pedagogisk omsorg och förskola har blivit 

alltför stora. Styrdokumenten som reglerar pedagogisk omsorg behöver ändras, så att kvalitetskraven 

för pedagogisk omsorg i högre utsträckning överensstämmer med kvalitetskraven för förskola, i syfte 

att stärka barns rätt till likvärdiga förutsättningar att lära och utvecklas. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

I snitt är mindre än två procent av alla barn i Sverige inskrivna i pedagogisk omsorg vilket av 

utredningen bedöms ge begränsade kostnadsökningar. I nuläget finns ca 40 fristående dagbarnvårdare 

som bedriver pedagogisk omsorg, samt drygt 80 kommunala i Göteborgs stad. Det finns ca 30 000 

barn i åldrarna 1–5 år varav ca 700 barn finns inskriva i pedagogisk omsorg. Den ekonomiska 

påverkan som de kvalitetshöjande insatserna medför bör kunna hanteras inom ram. Tillkommande 

påverkande ekonomiska konsekvenser kan vara om de fristående verksamheterna inte kan uppfylla de 

nya lagkraven såsom ägar- och ledningsprövning eller kvalitetskraven. Då kan efterfrågan på 

förskoleplatser öka, vilket staden bör ta höjd för. Dock är mängden barn i pedagogisk omsorg inte 

påfallande stor, men kan få större påverkan inom visa områden i staden.  Merparten av den fristående 

pedagogiska omsorgen finns i socioekonomisk svaga områden inom Göteborgs stad. Pedagogisk 

omsorg som bedrivs i kommunal regi har fler etableringsområden i staden.     

Vid ett föreslaget etableringsstopp bör beaktas att efterfrågan på förskoleplatser blir något högre. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 

Barnperspektivet 

I skollagen 1 kap. 10 § anges att barnet ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som 

rör honom eller henne.  

Alla barn ska ges likvärdiga förutsättningar att lära och utvecklas. Barnens bästa ska vara 

utgångspunkt för de beslut som fattas och deras åsikter ska tas i beaktande i förhållande till mognad 

och ålder. Enligt 25 kap. 6 § skollagen ska verksamheten utformas med respekt för barnets rättigheter 

och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. 

Varje barn är unikt och har egna rättigheter. FN:s barnkonvention har tagits i beaktande och 

förskoleförvaltningen anser att utredningens förslag är förenliga med barnkonventionen.   

Jämställdhetsperspektivet 

Minskade kvalitetsskillnader och likvärdiga förutsättningar för alla barn att lära och utvecklas har en 

positiv påverkan på jämställdheten. Barns livsvillkor förbättras och skillnader i barns uppväxtvillkor 

kan få minskade konsekvenser för barns kunskapsutveckling och sociala förmåga.   

Omvärldsperspektivet 

Det finns ett stort allmänintresse av att alla barn i Sverige får en så god start som möjligt på sitt 

lärande. Likvärdiga förutsättningar för fortsätt lärande inför starten i förskoleklass förväntas öka 

välfärden och det ligger i de allmännas intressen.  
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Förskoleförvaltningen har bland annat tagit del av Malmö kommun och Stockholm Stads riktlinjer 

gällande enskild pedagogisk omsorg. Stärkta kvalitetskrav finns uttalade i ovan nämnda kommuners 

riktlinjer, vilket förvaltningen tolkar som att de utökande och förtydligande kvalitetskraven redan 

tillämpas, även om de inte finns reglerade i lagstiftningen. Förskoleförvaltningen ser således positivt 

på att det genom lagförslaget ges möjlighet att utöva tillsyn utifrån tydligare lagreglering av 

pedagogisk omsorg, både genom granskning av huvudmännens lämplighet och kvaliteten i 

verksamheten. 

Samverkan 

Förskoleförvaltningen har i ärendet samverkat med utbildningschefer och rektorer med ansvar för 

pedagogisk omsorg samt med ansvariga för tillsyn av enskild pedagogisk omsorg på förvaltningen.  

Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 16 september 

2020.  

Bilagor 

1. Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 2020:34 
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Ärendet 

Utbildningsdepartementet har översänt föreliggande remiss med begäran om yttrande från 

förskolenämnden. Svaret ska vara Stadsledningskontoret tillhanda senast per 24 

september 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen tillsatte den 30 augusti 2018 en särskild utredning med uppdrag att kartlägga 

och analysera om förutsättningar finns för pedagogisk omsorg att stimulera barns 

utveckling och lärande i tillräcklig grad, samt lämna förslag som syftar till att stärka 

kvaliteten och likvärdigheten inom densamma, (dir. 2018:102). Utredningens betänkande 

har fokuserat på den verksamhet inom pedagogisk omsorg som erbjuds barn mellan 1–5 år 

och ses som ett alternativ till förskola.    

Förskoleförvaltningen är en av remissinstanserna att bedöma och ta ställning till 

utredningens förslag. Utbildningsdepartementet vill att förskoleförvaltningen i sitt 

remissvar belyser förslagen i utredningen.   

Nedan följer en sammanfattning av utredningens förslag: 

• Förbättrad pedagogisk omsorg   

• Bidrag till pedagogisk omsorg  

• Etableringsstopp 

Förbättrad pedagogisk omsorg  

1. Den pedagogisk omsorgens uppdrag 

Pedagogisk omsorg ska enligt utredningen stimulera barns utveckling och lärande 

och ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. I samarbete med 

hemmen ska barnens allsidiga och personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare främjas. Barn som av 

fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd ska ges det stöd som 

deras behov kräver.   

2. Kvalitetskraven behöver utökas och förtydligas 

Utredningen föreslår att det i pedagogisk omsorg ska finnas personal med sådan 

utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg tillgodoses och att barnens 

utveckling och lärande främjas. Barnen ska förberedas för fortsatt lärande.  

Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler, i grupper med lämplig 

sammansättning och storlek. 

3. Introduktionsutbildning av skolverket  

I utredningen föreslås att skolverket ska arbeta fram en introduktionsutbildning till 

dagbarnvårdare för att på så sätt främja kvaliteten och likvärdigheten i 

verksamheten samt tillgodose kravet på att verksamheten ska förbereda för fortsatt 

lärande.  
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4. Uppföljning och utvärdering  

Utredningen föreslår att varje huvudman inom pedagogisk omsorg systematiskt 

och kontinuerligt ska planera, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten. 

Kvalitetsarbetet ska dokumenteras.   

5. Konfessionella inslag  

Pedagogisk omsorg med kommunal huvudman ska vara icke-konfessionell. I 

pedagogisk omsorg med enskild huvudman får konfessionella inslag förekomma 

endast om de inte strider mot de föreskrifter som gäller för verksamheten.   

6. Bestämmelserna ska även gälla för pedagogisk omsorg som erbjuds som 

alternativ till fritidshem 

Utredningens förslag avseende pedagogisk omsorg som ges som alternativ till 

förskola ska också gälla för pedagogisk omsorg som ges som alternativ till 

fritidshem. 

Bidrag till pedagogisk omsorg 

1. Lämplighetsprövning  

Utredningen föreslår att en kommun vid godkännande av att få bedriva enskild 

pedagogisk omsorg ska pröva om huvudmannen har insikt i och förutsättningar 

att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare föreslås att även 

den som har ett väsentligt inflytande över verksamheten ska prövas och 

bedömas som lämplig. Viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot 

de allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse ska 

beaktas vid en lämplighetsprövning. Godkännandet ska avse en viss 

verksamhet på ett bestämt ställe. 

2. Registerkontroll 

Vid ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i en privatbostad, föreslår 

utredningen att den som är folkbokförd på verksamhetsställets adress ska 

lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister.   

3. Tillsyn 

Tillsyn ska utövas på ägare och ledning så att krav och ekonomiska 

förutsättningar uppfylls. Förändringar av den krets av personer som omfattas 

av ägar- och ledningsprövningen ska anmäla förändringar till 

tillsynsmyndigheten senast en månad efter förändringen. Verksamhetens 

tillstånd ska kunna återkallas utan föregående föreläggande om kraven inte är 

uppfyllda.   

4. Avgifter 

Utredningen föreslår att kommuner som handlägger ärenden om godkännande 

av enskilda huvudmän för pedagogisk omsorg ska få ta ut en avgift för att 

pröva en ansökan.   

Etableringsstopp 

1. Etableringsstopp för pedagogisk omsorg föreslås  

Utredningens kvalitetshöjande förslag ska gälla.  För att förhindra att ansökningar 

görs för att säkra framtida bruk, införs en förordningsändring att en verksamhet 

ska starta inom två år från det att verksamheten beviljats rätt till bidrag.  

2. Även verksamheter med kommunal huvudman etableringsstoppas 

Inga nya verksamheter inom pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola 

och fritidshem får startas.  
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Förvaltningens bedömning 
Utredningens uppdrag har varit att kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg 

stimulerar barns utveckling och lärande i tillräcklig grad samt om barnens förbereds för 

fortsatt lärande. Förslagen som lagts fram syftar till att främja barns likvärdiga 

förutsättningar inför start i förskoleklass.  

Förvaltningen stödjer utredningens förslag angående förtydligande och utökade 

kvalitetskrav. Förslagen ses som en förutsättning för att kunna främja alla barns 

likvärdiga förutsättningar till lärande och utveckling. Utredningen lyfter fram att barn 

från sårbara socioekonomiska förhållanden och utsatta barn missgynnas mest av att gå i 

pedagogisk omsorg av sämre kvalitet. Förvaltningen efterfrågar en översyn av de 

allmänna råden för pedagogisk omsorg där de stärkta kvalitetskraven tydliggörs.   

En lagreglering som möjliggör ökad tillsyn bidrar till en reglering som främjar en 

verksamhet av hög kvalitet, därmed bör verksamheter som bedriver pedagogisk omsorg 

av sämre kvalitet minska. Lämplighetsprövning, tillsyn på ägare och ledning samt 

reglering av konfessionella inslag är förslag från utredningen som förvaltningen vill lyfta 

fram som särskilt betydelsefulla för att främja stärkt kvalitet och likvärdighet. 

Lämplighetsprövning ska ske för ett visst verksamhetsställe, vilket försvårar för 

verksamheter att ha olika adresser och adressbyten. De konfessionella inslagen får endast 

ske om övriga föreskrifter följs. Uppföljning och utvärdering ger både huvudmannen och 

tillsynsmyndigheten insyn. Samtliga folkbokförda på verksamhetsställets adress ska 

lämna ett utdrag ur det belastningsregister som förs enligt lagen om belastningsregistret, 

vilket bidra till att pedagogisk omsorg av sämre kvalitet minskar.   

Förvaltningen anser att den föreslagna introduktionsutbildningen, som skolverket ska ges 

i uppdrag att utforma, innehåller krav på kunskaper i svenska språket. Att få lära sig det 

svenska språket är en förutsättning för att kunna bli delaktig som medborgare i ett 

demokratiskt samhälle och något som alla barn ska ges rätt till. 

Att främja likvärdiga förutsättningar för barns lärande och utveckling är av stor betydelse. 

Verksamheter som innehåller en hög kvalitet kan i högre grad kompensera för brister och 

ge barnen likvärdiga möjligheter till fortsatt lärande inför start i förskoleklass. 

Förvaltningen tillstyrker etableringsstopp då ett alltför stort glapp mellan förskola och 

pedagogisk omsorg inte anses främja likvärdiga förutsättningar för barns lärande och 

utveckling. Förvaltningen ser dock inte ett etableringsstopp som enskilt avgörande för 

främjandet av stärkt kvalitet och likvärdighet. Ökade kvalitetskrav och förslagen som 

avser rätten till bidrag, anses av förvaltningen ha störst betydelse för att främja 

likvärdigheten och barns lärande och utveckling.  

Verksamhetsform ska inte påverka det enskilda barnets förutsättningar för lärande inför 

fortsatta steg i utbildningskedjan. Förvaltningen önskar att utredningens förslag hanteras 

skyndsamt och att förslagen som verkställs kommer att gälla för redan befintliga 

verksamheter, då det idag finns pedagogisk omsorg av sämre kvalitet. Vid ett 

etableringsstopp ska kommunala och enskilda aktörer behandlas lika.  

Elisabet Nord 

 

Förskoledirektör 
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Expedieras till  

Stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grundskolenämnd 

 
  

  

Göteborgs Stad Grundskolenämnd, protokollsutdrag  1 (2) 

Yttrande till kommunstyrelsen över 
Utbildningsdepartementets remiss Stärkt kvalitet 
och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg, SOU 2020:34  

§ 203, N609-3501/20 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över den statliga utredningen Stärkt 

kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 2020:34.  
 

Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande över utredningen. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-19. 

Yttrande från (S) daterat 2020-09-22, protokollsbilaga 7. 
 

Förvaltningen förslår att nämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.  
 

2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.  

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

 

 

  

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-09-22 
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Göteborgs Stad Grundskolenämnd, protokollsutdrag  2 (2) 

Dag för justering 

2020-09-22 

Vid protokollet 

Sekreterare 

 

 

__________________________ 

Åke Ström 

 

Ordförande   Justerare 

 

 

__________________________ __________________________ 

Helene Odenjung (L)  Jenny Broman (V) 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 

Åke Ström 

Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 

  

   

Yttrande angående – Yttrande över remiss 
från Utbildningsdepartementet, stärkt kvalitet 
och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg 2020:34, underremiss 

Yttrandet 
Socialdemokraterna ställer sig inte i alla delar bakom förvaltningens förslag till yttrande. 

Då nämnden haft kort om tid att hantera remissen avser Socialdemokraterna att lämna ett 

eget yttrande när remissen hanteras i kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

 

Grundskolenämnden  
  

  

Yttrande  

 

2020-09-22 

 

Socialdemokraterna 

  

Ärende nr 14 



Yttrande till kommunstyrelsen över 
Utbildningsdepartementets remiss Stärkt 
kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 
pedagogisk omsorg, (SOU 2020:34) 

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

3. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen.  
 

4. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har begärt grundskolenämndens yttrande över den statliga utredningen 
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 2020:34. 
Utredningen är för närvarande skickad på remiss till olika instanser.  

Förvaltningen ställer sig positiv till så gott som alla utredningens förslag, vilka syftar till 
att synliggöra fritidshemmets undervisning och de goda effekter denna kan ha i synnerhet 
för elever som är i behov av språklig eller social träning. Förvaltningen framhåller dock 
att ett fritidshem för alla inte är realistiskt i dagsläget men kan vara ett mål på längre sikt. 
Det finns också andra insatser som gynnar elevers språkliga utveckling inom skolans ram.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslagen i föreliggande SOU syftar till att höja kvaliteten och likvärdigheten inom 
fritidshemmet. Om förslagen får avsedd effekt kommer fler elever att stärkas i sin 
språkutveckling och sin sociala utveckling, vilket borgar för goda skolresultat. På lång 
sikt skulle således de föreslagna åtgärderna gynna en positiv samhällsutveckling, vilket 
också är kostnadseffektivt.  

På kort sikt ser förvaltningen dock att det finns stora ekonomiska utmaningar i att 
inkludera alla elever i fritidshemmet, vilket föreslås i utredningen. I en uträkning från 
februari 2020 fann förvaltningen att kostnaden för att skriva in alla barn till arbetslösa 
föräldrar i fritidshem i Göteborg skulle kunna uppgå till 96 miljoner kronor per år. I detta 
perspektiv måste en avvägning göras av vilka insatser som får bäst effekt för elever i 
behov av exempelvis språklig träning. Fritidshemsinskrivning kan vara en av dem men 
även andra insatser kan göra skillnad så som stärkt studiehandledning på modersmål, 
utökad svenskundervisning och modersmålsundervisning.  

Statsbidraget för ökad likvärdighet omfattar från och med juli 2020 även fritidshemmet, 
vilket är mycket positivt. Förvaltningen avser att med dessa medel bland annat finansiera 

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-08-19 
Diarienummer N609-3501/20 
 

Handläggare
Wenche Pålsson 
E-post: wenche.palsson@grundskola.goteborg.se  



ett arbete där utökad fritidshemsinskrivning på vissa enheter utgör en kompensatorisk 
insats för elever som annars skulle stått utanför.  

Grundskoleförvaltningen vill slutligen betona vikten av att ramarna för statsbidragen 
karriärtjänster, lärarlönelyft, lärarassistenter, specialpedagogik för lärande och 
personalförstärkningar inom elevhälsan och specialpedagogik räknas upp om lärare i 
fritidshem i framtiden ska omfattas av dessa. Utan en ramhöjning kommer insatsen att 
vara verkningslös då den kommer att konkurrera med motsvarande tjänster och satsningar 
för lärare i grundskolan.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Se nedan under 3.6 Ett allmänt fritidshem på sikt? 

Samverkan 
Information har givits Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) i samband med 
sammanträdet den 14 september 2020.  

Bilaga 
Sammanfattning av SOU 2020: 34, Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 
pedagogisk omsorg, Betänkande av Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg. 

  



Ärendet  
Den statliga utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg har skickats på remiss till en rad instanser, däribland Göteborgs Stad. 
Grundskolenämnden har av Stadsledningskontoret ombetts yttra sig över utredningens 
förslag. Yttrandet ska vara Stadsledningskontoret tillhanda senast den 24 september.  

Beskrivning av ärendet 
I detta avsnitt redogörs för grundskoleförvaltningens inställning till vart och ett av 
utredningens bedömningar och förslag, rubricerade nedan genom utredningens 
avsnittsnummer. Endast de förslag som bedöms relevanta att kommentera tas upp här.  

När det gäller utredningens kapitel 7 (Ledning av fritidshemmet) och kapitel 8 
(Fritidshemmets lärmiljö) instämmer förvaltningen i de slutsatser, bedömningar och förslag 
som beskrivs men finner det inte nödvändigt att utveckla argumenten mer utförligt.  

Det finns i dagsläget inga barn i grundskoleålder som har pedagogisk omsorg i form av 
till exempel dagbarnvårdare istället för fritidshem, varken i kommunal eller fristående 
regi. Grundskoleförvaltningen avstår från att kommentera utredningens förslag om 
pedagogisk omsorg eftersom efterfrågan på detta får bedömas som marginell. Däremot 
har 15 grundskolebarn nattomsorg, som utförs av förskoleförvaltningen. Nattomsorgen 
omfattas av 25 kap 5 § skollagen, det vill säga är inte detsamma som pedagogisk omsorg, 
och är således inte föremål för utredningens översyn.  

3.6 Ett allmänt fritidshem på sikt? 
Utredningen bedömer att det på sikt bör införas en rätt för alla barn att delta i 
fritidshemmets undervisning, utifrån att de barn som är i störst behov av verksamheten 
generellt sett är de som står utan rätt att delta. Som ett första steg bör det införas en 
möjlighet för kommuner att erbjuda fritidshemmets undervisning till barn i segregerade 
områden.  

Grundskoleförvaltningen delar utredningens analys av behovet av att kraftsamla för att 
öka måluppfyllelsen i synnerhet för elever i utanförskapsområden. Fritidshemmet kan 
utgöra viktiga bidrag inte minst språkligt och socialt då det sker en naturlig utveckling av 
vardagsspråket vid till exempel mellanmålet, i spel och i styrd och spontan lek. 
Fritidshemmet blir ett komplement och en koppling mellan skola och elevens 
vardag. Förvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram en handlingsplan för elever i 

utanförskapsområden, i första hand riktad till mellanstadieelever, där ökad inskrivning i 
fritidshem utgör en identifierad strategi. Särskilt flickor bedöms kunna gynnas av 
insatsen, eftersom de tenderar att delta i egna idrottsaktiviteter i lägre utsträckning än 
pojkar i utanförskapsområden.  

Förvaltningen har dock stora behov av att kompetensförsörja sina anställda i befintliga 
fritidshem. Föregående års kvalitetsrapport visar att endast 29 procent av förvaltningens 
anställda i fritidshem är legitimerade och därmed behöriga att undervisa, vilket upplevs 
som ett stort hinder. Rektorer i hela staden uppger att bristen på adekvat utbildad personal 
i fritidshemmet är direkt avgörande för att säkerställa verksamhetens kvalitet och arbete 
mot de nationella målen, vilket verkar vara en ytterligare större utmaning i skolor med 
elever från socioekonomiskt svaga områden. Om ett betydande antal nya elever tillförs 
fritidshemmen i staden, finns en risk för ytterligare svårigheter att bibehålla och fortsätta 
utveckla en hög kvalitet.  



De sociala och språkliga vinsterna riskerar därmed att inte bli lika höga som de skulle 
kunnat vara om kompetensförsörjningen varit bättre. Ett allmänt fritidshem får därmed 
betraktas som ett mål endast på lång sikt.  

Kanske kan ett första steg vara ett begränsat antal timmar i veckan på fritidshem för alla 
elever, eller på skolloven, liknande de bestämmelser som finns för förskolan idag.  

Det är också viktigt att komma ihåg att fritidshemmet sannolikt aldrig kommer att kunna 
nå alla elever, eftersom verksamheten inte är obligatorisk och dessutom är avgiftsbelagd. 
Troligtvis kommer en del av de elever med störst behov ändå att falla utanför 
fritidshemmet, även om insatser görs för att aktivt inkludera dem. Förvaltningen vill 

ska erbjudas fritidshem, bör det vara huvudmännen som äger frågan om definitionen av 
ett sådant område.  

Språklig och social träning för elever med behov av detta kan också tillgodoses genom 
andra insatser. I SOU 2020:29, En mer likvärdig skola, redogörs bland annat för riktade 
insatser med beprövad effekt så som modersmålsundervisning, extra undervisning i 
svenska som andraspråk, anpassad undervisning och utökad timplan. Inte minst är det 
omgivande samhället, ledning och styrning och samverkan med andra aktörer viktiga. En 
bedömning behöver göras för varje enskild elev vilken typ av insats som gynnar hens 
utveckling bäst.  

Slutligen vill förvaltningen påminna om att möjligheten för huvudmän att erbjuda 
fritidshemsverksamhet till fler elever än som omfattas enligt lag, redan finns idag. Sådana 
initiativ är dock för en huvudman av Göteborgs Stads storlek förenat med stora kostnader, 
varför detta inte har prioriterats i nuvarande organisation.  

4.5.1 En anställning som lärare i fritidshemmet ska inte vara ett krav för 
utbildning inom VAL  
Grundskoleförvaltningen välkomnar förslaget om att kravet på läraranställning tas bort. I 
samband med yttrandet över promemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska 
kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL1 påpekade förvaltningen att även 
personal i fritidshemmet bör omfattas av de förenklade reglerna om att medverka i 
undervisningen, så som då föreslogs bland andra förskollärare i förskolan. Precis som 
utredningen redogör för, är det ovanligt att personal utan formell lärarbehörighet anställs 
som lärare i fritidshem idag, varför en stor grupp med lång erfarenhet av arbete inom 
fritidshem utesluts ur möjligheten till vidareutbildning. Göteborg har precis som övriga 
landet ett mycket stort behov av lärare i fritidshem för att klara sitt undervisningsuppdrag.  

Även om trösklarna sänks för befintlig personal inom fritidshemmet att vidareutbilda sig, 
är det viktigt att också arbeta med incitamenten för detta. Nätverket för 
fritidshemsutvecklare i Göteborgs stad menar att skillnaden inte upplevs som tillräckligt 
stor i fråga om anställningsvillkor, arbetsmiljö, ansvar, lön etcetera för en outbildad och 
en utbildad person, varför en sådan individuell prestation som vidareutbildning inte 
uppfattas tillräckligt lönsam i dagsläget.  

 
1 Utbildningsdepartementets promemoria, 2019-10-04, dnr U2019/03260/UH.  



4.6.1 Läroplanen i fritidshemmet del 4 behöver förtydligas
Förvaltningen ställer sig positiv till uppdraget till Skolverket om att förtydliga 
ansvarsfördelningen inom arbetslaget. Erfarenheten från Göteborgs Stads fritidshem är 

-
uppdraget. Det är en viktig kvalitetsfaktor att lärare får rätt förutsättningar till planering 
och genomförande av undervisning. En tydligare ansvarsfördelning bedöms även få goda 
effekter på det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet, som behöver utvecklas.  
 

5.7 Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förstärkas 
Grundskoleförvaltningen delar utredningens lägesbedömning av behovet av ett utvecklat 
systematiskt kvalitetsarbete, och välkomnar ett stödmaterial. Eftersom fritidshemmet inte 
omfattas av kunskapskrav för elever kan det vara svårt för rektorer och lärare i fritidshem att 
bedöma resultatkvalitet. Enkäter där elever svarar på frågor om trygghet och trivsel är därvidlag 
ett för grunt mått som behöver fördjupas och kompletteras, under elevernas medverkan.  
 

Underlag som stöd för bedömning av strukturkvalitet kan också ge god effekt. 
Barngruppers storlek, andel behöriga lärare, lokalernas beskaffenhet, den fasta 
personalens närvaro och andra mätbara förutsättningar villkorar i de flesta sammanhang 
kvaliteten på den undervisning som ska bedrivas.  
 

Utredningen berör rektors ledarskap i ett eget kapitel. I detta sammanhang vill nätverket 
för fritidshemsutvecklare dock betona rektors avgörande betydelse för ett fungerande 
systematiskt kvalitetsarbete inom fritidshemmet. Regelbundna förutsättningar i form av 
planeringstid, dokumentationsrutiner, målbeskrivningar, tillgång till möteslokaler och 
datorer är grundläggande.  

5.9 Utveckling av fritidshemmets verksamhet 
Förslaget om att Skolverket tillsammans med lärosätena ger stöd för 
fritidshemssamordnare framstår som en god idé, i synnerhet kombinerat med statsbidrag.  

6.1 Kommunernas resursfördelning  
Grundskoleförvaltningen instämmer i att det är rimligt att fördela resurser till 
fritidshemmen utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar. Grundskolenämnden 
har antagit en resursfördelningsmodell där ersättningen till såväl grundskolan som 
fritidshemmet viktas utifrån ett socioekonomiskt index hos varje inskriven elev. Eftersom 
rektor ansvarar för sin egen budget kan medel överföras mellan skol- och 
verksamhetsformerna inom varje enhet.  

6.2.3 Statsbidrag där fritidshemmet skulle kunna omfattas eller omfattas i 
högre grad än idag 
De föreslagna statsbidragen för karriärsteg, lärarlönelyft, lärarassistenter, 
personalförstärkningar inom elevhälsan och specialpedagogik samt specialpedagogik för 
lärande föreslås omfattas av lärare i fritidshem. Förvaltningen bedömer förslagen som 
effektiva i syfte att uppnå incitament för lärare i fritidshem att vilja utveckla 
verksamheten och kvaliteten.  
 

Satsningarna bör dock åtföljas av en motsvarande ramhöjning för att få avsedd effekt, i 
synnerhet mot bakgrund av utredningens övriga förslag om utökad inskrivning i 
fritidshemmet för elever i segregerade områden och elever i behov av särskilt stöd.  
 

Fritidshemmets uppdrag blir därmed betydligt tyngre och i ännu större behov av 
kvalitetshöjande insatser som kräver resurser.  



9.2.1 Elever bör kunna få extra anpassningar och särskilt stöd enbart inom 
ramen för undervisningen i fritidshemmet  
Grundskoleförvaltningen välkomnar det klargörande som följer av förslaget om särskilt 
stöd enbart inom fritidshemmet. Många elever i behov av stöd får endast detta tillgodosett 
inom grundskolans ram men saknar detta på fritidstiden.  

I vissa fall kan stödbehovet te sig större på fritidstiden eftersom verksamhetens former är 
friare och svårare att hantera för en del elever.  

Föreliggande SOU syftar till att uppnå en generell kvalitetshöjning av 
fritidshemsverksamheten med stöd av större andel behöriga lärare, mindre elevgrupper 
och mer riktade insatser. Detta medför sannolikt att verksamheten i sig kan fungera bättre 
för en del elever med stödbehov. Många elever kommer ändå att behöva riktade extra 
anpassningar eller särskilt stöd.  

9.3.1 Elever ska kunna ges plats i fritidshemmet om det behövs för att kunna 
nå läroplanens kunskapskrav  
Logiken bakom förslaget att inkludera fler elever med egna behov av 
fritidshemsverksamhet ligger i linje med grundskoleförvaltningens arbete för (i ett första 
steg) mellanstadieelever i utanförskapsområden. Forskning och erfarenhet tyder på att 
elevers språkutveckling och sociala utveckling stärks av fritidshemsverksamhet av god 
kvalitet. Även om lagstiftningen tydliggörs ytterligare för att inkludera fler elever finns 
dock betydande hinder: alla elever kommer inte att nås då vårdnadshavare aktivt måste 
stå bakom varje inskrivning.  

I praktiken är den elevgrupp som skulle vara aktuell för inskrivning i fritidshemmet på 
denna grund till stora delar densamma som i dagsläget redan kan skrivas in på grunden i 
14 kapitlet 5 § skollagen eller 14 kapitlet 6 § skollagen, alltså eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt eller med behov av stöd i sin utveckling. Det handlar ofta om 
elever med annat modersmål än svenska eller elever med behov av träning i socialt 
samspel. Förvaltningen menar därför att föreliggande förslag bör tas fram i ett 
sammanhang där en översyn samtidigt görs av 14 kapitlet 5 och 6 §§ skollagen för ökad 
tydlighet.   

I dagsläget har fritidshemmet inte samma självklara koppling till elevhälsoteamet som 
grundskolans lärare har. Inte heller finns traditioner av studiehandledning på modersmål 
inom fritidshemmet. De elever som framför allt kommer att vara aktuella för att skrivas in 
i fritidshemmet på den föreslagna grunden är de med annat modersmål än svenska, varför 
riktade insatser i form av kompetensutveckling i exempelvis språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt kommer att behövas för samtlig personal inom 
fritidshemmet. En förbättrad samverkan mellan grundskolans lärare, elevhälsoteam och 
lärarna i fritidshem kommer också att behövas för att förslaget ska betraktas som 
realistiskt och nå avsedd effekt.  

10.3.4 Tydliggör regelverket kring samverkan med förenings-, kultur- och 
friluftslivet  
I förvaltningens arbete med att ta fram strategier för elever i utanförskapsområden är 
förenings- och kulturlivet mycket viktiga samverkanspartners, exempelvis inom strategin 

fortsätta sin utveckling efter skoltid genom föreningslivet. 



Det är ett mycket välkommet initiativ att Skolverket tydliggör vilka regler som gäller för 
denna typ av samverkan så att förvaltning, rektorer och personal kan göra verklighet av 
initiativen från förenings- och kulturlivet utan administrativa hinder.   

En särskilt viktig fråga som förvaltningen identifierar är hur tillsynsansvaret för eleverna 
ska fördelas mellan skolan och den fristående aktören i olika sammanhang, till exempel 
när föreningen lånar skolans lokaler och bedriver verksamhet för dess elever efter skoltid.  

Vad gäller upphandlingsperspektivet hade det också varit mycket positivt att få  
förtydliganden av hur huvudmannen inför ett samarbete ska förhålla sig till 
upphandlingsreglerna mer konkret, bl.a. vad gäller upphandlingslagstiftningens begrepp 

-
i bilagorna 2 och 2 a till LOU (lagen om offentlig upphandling [2016:1145]), samt 
eventuellt kommande regler om IOP (Idéburet offentligt partnerskap) (SOU 2019:56) 
men även andra möjliga samarbetsformer (t ex vid föreningsbidrag). Klargöranden i dessa 
frågor skulle klart förenkla för åtminstone Göteborgs Stad att gå vidare med insatser som 
skulle göra stor skillnad för elever i socioekonomiskt utsatta områden att klara skolan 
men också ha en meningsfull fritid.  

 

 

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 

 

 

 

 

##Beslutstext## 

 

Bengt Randén 
Förvaltningsdirektör 
 

Helena Sjöberg  
Avdelningschef Stöd till verksamhetsstyrning och utveckling 
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§ 128 Dnr 1687/20 

Svar på remiss om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem 
och pedagogisk omsorg 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har getts möjlighet att yttra sig över 

utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 

2020:34). 

Beslut 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning avstår att yttra sig om utredningen 

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34), 

utifrån de synpunkter som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande.   

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10 

Bilaga 1: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 

2020:34) 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret (diarienummer: 1139/20) senast den 24 september.  

 

Dag för justering 

2020-09-22 

 

Vid protokollet 

Protokollsutdragets riktighet intygas av Mathias Henriksson. 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-09-22 

Sekreterare 

Mathias Henriksson 

 

 

Ordförande 

Anders Svensson (M) 

 

Justerande 
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Svar på remiss om stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning avstår att yttra sig om utredningen 

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34), 

utifrån de synpunkter som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning 
Göteborg Stad har erhållit en remiss från Utbildningsdepartementet, Stärkt kvalitet och 

likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34). Därefter har 

stadsledningskontoret översänt den till ett antal nämnder i staden för eventuella 

synpunkter. Stadsledningskontoret önskar erhålla nämndernas svar senast den 24 

september. 

Då remissen avser fritidshem, vilket i första hand är grundskoleförvaltningens område, 

avstår förvaltningen från att yttra sig och föreslår att nämnden gör det samma. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Den verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag påverkas till stor del 

av händelser i det omgivande samhället. Konjunkturläget och demografi, bland annat 

utifrån flyktingsituation, är av väsentlig betydelse. För att få största möjliga utväxling av 

de satsningar och insatser som görs är det av vikt att de anpassas och utformas efter den 

rådande situationen.  

Det radikalt förändrade konjunktur- och arbetsmarknadsläget det senaste halvåret har 

inneburit helt förändrade förutsättningar.  

Den statliga styrningen inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad är vidare 

något som ständigt behöver tas i beaktande och som påverkar planeringsförutsättningarna 

och ekonomin för verksamheten.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Nämndens verksamhet planeras och organiseras för att på bästa sätt bidra till de 

miljömässiga målen som finns uppställda för Göteborgs Stads verksamheter.  

Bedömning ur social dimension 
Arbete och utbildning är av stor betydelse i många avseenden. Det finns tydligt 

vetenskapligt stöd för att bland annat barns hälsa och skolresultat har ett tydligt samband 
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med föräldrarnas utbildningsnivå och arbetssituation. Såväl arbetsmarknadsinsatser samt 

vuxenutbildning är således långsiktiga investeringar för våra barn och ungdomar.   

Trots de senaste årens ökande sysselsättning i befolkningen som helhet är det fortsatt hög 

arbetslöshet bland utrikes födda personer liksom för personer med funktionsvariation.  

Såväl vuxenutbildningen som arbetsmarknadsinsatserna har en viktig roll att fylla för att 

skapa förutsättningar för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden. Att en så stor 

del av utrikes födda och personer med funktionsvariation står utanför arbetsmarknaden 

visar på behov av fortsatt fokus på anpassade utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för 

dessa grupper. Särskilt viktigt är att hitta former för att möjliggöra för dessa personer att 

få ett första arbete.  

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings verksamhet vänder sig till skilda 

målgrupper och tillgodoser olika behov varför insatsernas innehåll varierar. Oavsett insats 

är utgångspunkten att tillgodose en jämn könsfördelning och att verka för att 

jämställdhetssäkra verksamheten. Så långt möjligt könsuppdelas de analyser och resultat 

som presenteras. 

Samverkan 
Information gavs till de fackliga organisationerna den 15 september 2020. 

Bilagor 

1. Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 

2020:34) 
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Ärendet  
Göteborg Stad har erhållit en remiss från Utbildningsdepartementet, Stärkt kvalitet och 

likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34). Därefter har 

stadsledningskontoret översänt den till ett antal nämnder i staden för eventuella 

synpunkter.  Stadsledningskontoret önskar erhålla nämndernas svar senast den 24 

september. 

Beskrivning av ärendet 
Utredningens uppdrag innefattade att kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden 

som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och 

likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Utredningen skulle 

också kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och 

lärande och vid behov lämna förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga 

förutsättningar inför start i förskoleklass. I ett pressmeddelande1 från den 11 juni 2020 

summerar utredningen sitt förslag: ”Uppdraget har varit att stärka kvaliteten och 

likvärdigheten i fritidshemmet och i den pedagogiska omsorgen samt att stärka 

fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. 

Utredningen har även kartlagt och analyserat om pedagogisk omsorg (vilket innefattar 

framför allt familjedaghem) stimulerar barns utveckling och lärande i tillräcklig grad och 

om den förbereder barnen för fortsatt lärande. Utredningens slutsats är att skillnaderna 

mellan förskolan och den pedagogiska omsorgen har blivit för stora.  

Kvalitetskraven på pedagogisk omsorg är låga och det finns exempelvis inga krav på en 

lägsta utbildningsnivå hos den som bedriver verksamheten. Det finns många 

välfungerande verksamheter, men utredningen kan konstatera att det generellt över landet 

är många barn som vistas i barnomsorg som inte stimulerar deras lärande och som gör att 

de är sämre förberedda för skolstarten. Pedagogisk omsorg växer i segregerade områden 

och det finns stora problem med att barnen inte får träna det svenska språket. 

Även om ett etableringsstopp införs så kommer pedagogisk omsorg att finnas i många år 

till. Utredningen föreslår att bestämmelserna därför behöver förtydligas och kraven 

skärpas. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet och likvärdighet. 

Nära en halv miljon barn i Sverige går i fritidshem. Fritidshemmet ska stimulera 

elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola och är en del i 

det livslånga lärandet.  

Fritidshemmet har ett kompensatoriskt uppdrag som ska kompensera för barns olika 

bakgrunder och ge barn likvärdiga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Men, 

det är enbart de barn som har föräldrar som är i arbete eller studerar som har rätt att gå på 

fritidshem. Många barn hamnar därför utanför den undervisning och sociala sfär som 

fritidshemmet erbjuder. Skolor vars elever har störst behov av det kompensatoriska 

insatser har i dag lägst andel barn i fritidshem. Utredningen bedömer att på sikt bör det 

införas en rätt för alla barn att delta i fritidshemmets undervisning.  

 
1 https://news.cision.com/se/statens-offentliga-utredningar/r/kvaliteten-och-likvardigheten-i-

fritidshem-och-pedagogisk-omsorg-maste-starkas,c3132500 

 

https://news.cision.com/se/statens-offentliga-utredningar/r/kvaliteten-och-likvardigheten-i-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg-maste-starkas,c3132500
https://news.cision.com/se/statens-offentliga-utredningar/r/kvaliteten-och-likvardigheten-i-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg-maste-starkas,c3132500
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Det systematiska kvalitetsarbetet bör stärkas och Skolverket föreslås ta fram stödmaterial. 

Som ett led i att höja kvaliteten och därmed likvärdigheten inom fritidsverksamheten bör 

också en samordningsinsats inrättas som leds av Skolverket i samarbete med regionala 

utvecklingscentrum. Utredningen föreslår även att Skolverket ska ges i uppdrag att ta 

fram riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet och riktlinjer för lärmiljöer.” 

Förvaltningens bedömning 
Då remissen handlar om fritidshem, vilket i första hand är grundskoleförvaltningens 

område, avstår förvaltningen från att yttra sig och föreslår att nämnden gör det samma. 

 

Arbetsmarknad och vuxenutbildning  
 

Andreas Lökholm  

Förvaltningsdirektör  

Hans Timan 

Förvaltningscontroller 
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Yttrande över remiss Stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (U2020-03811-S) 
 

Yttrande 
Göteborgs stad tillstyrker förslagen i utredningen med beaktande av de synpunkter som 
lämnas. 

Fritidshemmet  

3.6 Ett allmänt fritidshem på sikt? 
Göteborgs Stad delar utredningens analys av behovet av att kraftsamla för att öka 
måluppfyllelsen i skolverksamheterna, i synnerhet för elever i utanförskapsområden och 
att detta inkluderar en utveckling av fritidshemmets verksamhet.  

Göteborgs Stad delar även utredningens uppfattning att det i dag inte är möjligt att införa 
ett allmänt fritidshem.  

Det är Göteborgs Stads bedömning att det är viktigt ett en eventuell utredning om att 
erbjuda fritidshem till alla barn i utanförskapsområden eller segregerade områden beaktar 
de ökade kostnaderna för kommunerna och att staten enligt finansieringsprincipen i 
sådant fall ersätter dessa. Det är viktigt att inom kommunen kunna definiera det som 
benämns utanförskapsområden eller segregerade områden. 

Om det i stället blir ett riktat statsbidrag som utredningen alternativt föreslår anser 
Göteborgs Stad att ett sådan stadsbidrag behöver vara långsiktigt. 

4.5.1 En anställning som lärare i fritidshemmet ska inte vara ett krav för utbildning 
inom VAL  
Göteborgs Stad välkomnar förslaget om att kravet på läraranställning tas bort.  

I samband med Göteborgs Stads yttrande över promemorian Fler obehöriga lärare och 
förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL1 påpekades att 
även personal i fritidshemmet bör omfattas av de förenklade reglerna om att medverka i 
undervisningen, så som då föreslogs också gälla förskollärare. Nuvarande bestämmelser 
leder till att en stor grupp med lång erfarenhet av arbete inom fritidshem utesluts från 
möjligheten till vidareutbildning. 

 
1 Utbildningsdepartementets promemoria, 2019-10-04, dnr U2019/03260/UH.  

Kommunstyrelsen 
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4.6.1 Läroplanen i fritidshemmet del 4 behöver förtydligas 
Göteborgs Stad ställer sig positiv till att Skolverket får i uppdrag att förtydliga 
läroplanens skrivning om ansvarsfördelningen i arbetslaget. 

5.7 Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förstärkas 
Göteborgs Stad delar utredningens lägesbedömning gällande behovet av ett utvecklat 
systematiskt kvalitetsarbete, och välkomnar ett stödmaterial.  
 

5.9 Utveckling av fritidshemmets verksamhet 
Göteborgs Stad stödjer förslaget om att Skolverket tillsammans med lärosätena ger stöd 
för fritidshemssamordnare, förutsatt att detta kombineras med ett långsiktigt statsbidrag.  

6.1 Kommunernas resursfördelning  
Göteborgs Stad instämmer i utredningens bedömning att det är rimligt att fördela resurser 
till fritidshemmen utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar.  

6.2.3 Statsbidrag där fritidshemmet skulle kunna omfattas eller omfattas i högre grad 
än idag 
Göteborgs Stad instämmer i utredningens förslag om att riktade stadsbidrag inom skolan 
ska utvidgas till att även omfatta fritidshemmet.  

Göteborgs Stad bedömer att utredningens förslag som effektiva i syfte att uppnå 
incitament för lärare i fritidshem att vilja utveckla verksamheten och kvaliteten. 
Satsningarna bör enlig Göteborgs Stad åtföljas av en motsvarande ramhöjning för att få 
avsedd effekt, i synnerhet mot bakgrund av utredningens övriga förslag om utökad 
inskrivning i fritidshemmet för elever i segregerade områden och elever i behov av 
särskilt stöd.  

8.4 Förslag och bedömningar 
När det gäller utredningens förslag om riktlinjer för utformning och funktionalitet av 
fritidshemmets lokaler vill Göteborgs Stad lyfta att utredningen saknar en ekonomisk 
konsekvensbeskrivning. Göteborgs Stad vill i sammanhanget också poängtera att det 
inom skolväsendet i övrigt inte finns några sådana riktlinjer för lokalernas beskaffenhet.  

9.2.1 Elever bör kunna få extra anpassningar och särskilt stöd enbart inom ramen för 
undervisningen i fritidshemmet  
Göteborgs Stad välkomnar ett klargörande som följer av utredningens förslag gällande 
särskilt stöd inom fritidshemmet.  

9.3.1 Elever ska kunna ges plats i fritidshemmet om det behövs för att kunna nå 
läroplanens kunskapskrav  
Göteborgs Stad instämmer i utredningen förslag. 

Även om lagstiftningen tydliggörs för att inkludera fler elever anser Göteborgs Stad att 
betydande hinder kvarstår: alla elever kommer inte att å vårdnadshavare aktivt måste stå 
bakom varje inskrivning.  

I praktiken är den elevgrupp som skulle vara aktuell för inskrivning i fritidshemmet på 
den föreslagna grunden till stora delar densamma som i dagsläget redan kan skrivas in på 
grunden i 14 kapitlet 5 § skollagen eller 14 kapitlet 6 § skollagen. Det handlar ofta om 
elever med annat modersmål än svenska eller elever med behov av träning i socialt 
samspel. Göteborgs Stad menar därför att föreliggande förslag bör tas fram i ett 



 

Göteborgs Stad 3 (4) 
   
   

sammanhang där en översyn görs samtidigt av 14 kapitlet 5 och 6 §§ skollagen för ökad 
tydlighet.   

10.3.1 Tydliggör regelverket kring samverkan med förenings-, kultur- och friluftslivet  
Göteborgs Stad välkomnar utredningens initiativ att ge Skolverket i uppdrag att 
tydliggöra vilka regler som gäller för denna typ av samverkan.   

Göteborgs Stad ser positivt på att regelverket kring samverkan med förenings-, kultur- 
och friluftslivet förtydligas. Upphandlingsperspektivet bör finns med i Skolverkets 
förtydliganden. Ett förtydligande bör omfatta hur kommunerna vid ett samarbete ska 
förhålla sig till upphandlingsreglerna mer konkret, bland annat vad gäller upphandlings-
lagstiftningens begrepp ”icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse”, välfärdstjänster 
och de tjänster som anges i bilagorna 2 och 2 a till LOU [2016:1145]  

Pedagogisk omsorg 

11.6 En förbättrad pedagogisk omsorg 
Göteborgs Stad stödjer utredningens förslag om förtydligande och utökade kvalitetskrav 
för pedagogisk omsorg.  

Göteborgs Stad efterfrågar i detta sammanhang en översyn av skolverkets allmänna råd 
för pedagogisk omsorg där de stärkta kvalitetskraven tydliggörs.    

11.6.3 Introduktionsutbildning av Skolverket 
Göteborgs Stad ställer sig bakom utredningens förslag att ge Skolverket i uppdrag att 
utforma en introduktionsutbildning.  

Göteborgs Stad anser att en introduktionsutbildning ska innehålla krav på kunskaper i 
svenska språket. Att få lära sig det svenska språket är en förutsättning för att kunna bli 
delaktig som medborgare i ett demokratiskt samhälle och något som alla barn ska ges rätt 
till. 

11.6.5, 11.7.2 och 11.7.3 Tillsyn, lämplighetsprövning och konfessionella inslag 
Göteborgs Stad tillstyrker utredningens förslag om skärpta krav på ägar- och 
tillsynsprövning för verksamheter som bedriver pedagogisk omsorg.  

Göteborgs Stad gör bedömningen att lagreglering som möjliggör ökad tillsyn över 
pedagogisk omsorg leder till en verksamhet av hög kvalitet. Det är enligt Göteborgs Stad 
viktigt att regleringen av godkännande och tillsyn gällande pedagogisk omsorg så långt 
det är möjligt blir enhetlig i förhållande till övriga skolverksamheter. 

Göteborgs Stad ställer sig bakom förslagen om lämplighetsprövning, reglering av 
konfessionella inslag, samt bakom registerkontroll.  

11.8.1 Etableringsstop pedagogisk omsorg 
Göteborgs Stad tillstyrker utredningens förslag om etableringsstopp.  

Göteborgs Stad anser att verksamheter som håller en hög kvalitet i högre grad kan 
kompensera för brister och ge barnen likvärdiga möjligheter till fortsatt lärande inför start 
i förskoleklass. Enligt Göteborgs Stad främjar inte en kvalitativ skillnad mellan förskola 
och pedagogisk omsorg likvärdiga förutsättningar för barns lärande och utveckling.  

Göteborgs Stad ser dock inte ett etableringsstopp som enskilt avgörande för främjandet av 
stärkt kvalitet och likvärdighet. Göteborgs Stad instämmer därför i utredningens bedöm-
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ning att alternativ 1:s kvalitetshöjande förslag måste kombineras med alternativ 2:s 
förslag om etableringsstopp.  

Göteborgs Stad instämmer i utredningens bedömning att ett etableringsstopp inverkar på 
den kommunala självstyrelsen men att det är motiverat för att säkerställa att barn och 
deras vårdnadshavare erbjuds en kvalitativ och långsiktig verksamhet, samt för att 
förhindra att oseriösa huvudmän etablerar sig inom pedagogisk omsorg.   
 
 
 
 
Göteborg den 21 oktober 2020 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
 


	Remiss från Utbildningsdepartementet - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Remissinstansernas yttrande
	Förskolenämnden
	Pedagogisk omsorg
	Grundskolenämnden
	Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

	Stadsledningskontorets bedömning

	bil1-4.pdf
	1 Sammanfattning SOU
	Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 2020:34
	Sammanfattning

	2 Förs PU
	2 Förs PU yttrande D
	2 Förs PU yttrande S
	2 Förs TU
	3 Grund PU
	3 Grund PU yttr S
	3 Grund TU
	4 Arb PU
	4 Arb TU

	bil5.pdf
	Yttrande över remiss Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (U2020-03811-S)
	Yttrande
	Fritidshemmet
	3.6 Ett allmänt fritidshem på sikt?
	4.5.1 En anställning som lärare i fritidshemmet ska inte vara ett krav för utbildning inom VAL
	4.6.1 Läroplanen i fritidshemmet del 4 behöver förtydligas
	5.7 Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förstärkas Göteborgs Stad delar utredningens lägesbedömning gällande behovet av ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete, och välkomnar ett stödmaterial.
	5.9 Utveckling av fritidshemmets verksamhet
	6.1 Kommunernas resursfördelning
	6.2.3 Statsbidrag där fritidshemmet skulle kunna omfattas eller omfattas i högre grad än idag Göteborgs Stad instämmer i utredningens förslag om att riktade stadsbidrag inom skolan ska utvidgas till att även omfatta fritidshemmet.
	8.4 Förslag och bedömningar
	9.2.1 Elever bör kunna få extra anpassningar och särskilt stöd enbart inom ramen för undervisningen i fritidshemmet
	9.3.1 Elever ska kunna ges plats i fritidshemmet om det behövs för att kunna nå läroplanens kunskapskrav
	10.3.1 Tydliggör regelverket kring samverkan med förenings-, kultur- och friluftslivet
	Pedagogisk omsorg
	11.6 En förbättrad pedagogisk omsorg
	11.6.3 Introduktionsutbildning av Skolverket
	11.6.5, 11.7.2 och 11.7.3 Tillsyn, lämplighetsprövning och konfessionella inslag
	11.8.1 Etableringsstop pedagogisk omsorg


	yrk_MLC_yttr_KD_4.4_20201021.pdf
	Yrkande angående –
	Förslag till beslut
	Yrkandet


	yttr_V_4.4_20201021.pdf
	Yttrande angående – Remiss från Utbildningsdepartementet -Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg
	Yttrandet


	yttr_SD_4.4_20201021.pdf
	Yttrande angående – Remiss från Utbildningsdepartementet - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)
	Yttrandet


	yttr_S_4.4_20201021.pdf
	Yttrande angående – Remiss från Utbildningsdepartementet – stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)




