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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2
dels att nuvarande 8 kap. 12 a § ska betecknas 8 kap. 12 b §,
dels att 8 kap. 12 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 8 kap. 12 a § ska sättas närmast före 8 kap.
12 b §,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 8 kap. 12 a och 14 a–14 c §§,
och närmast före 8 kap. 12 a och 14 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

8 kap.
12 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till
stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och
1. vars vårdnadshavare önskar det, eller
2. som ska tas emot i förskolan efter ett erbjudande om plats enligt 14 a §.
Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet
motsvarande utbildning i fristående förskola.
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en
annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning
hemkommunen ansvarar för.
Uppsökande verksamhet
12 a § Hemkommunen ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med
vårdnadshavare till barn som ska erbjudas förskola enligt 4 § och som inte
har en plats i förskola och informera om förskolans syfte och barnets rätt till
förskola.
Första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år. Kontakt
ska sedan tas inför varje höst och varje vår då barnet inte har en plats i
förskola. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år.
Kommunen behöver inte ta kontakt enligt första stycket med vårdnadshavare till barn som inte är folkbokförda i Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481).
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Ett särskilt erbjudande om plats för bättre språkutveckling i svenska
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14 a § Ett barn som ska erbjudas förskola enligt 4 § ska av hemkommunen
erbjudas en plats vid en förskoleenhet även utan att något önskemål om
förskola har anmälts av barnets vårdnadshavare om
1. barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller
2. barnets vårdnadshavare som är bosatta i Sverige är födda utomlands
och vistas i Sverige sedan högst fem år.
Kommunen ska sträva efter att erbjuda även andra barn som ska erbjudas
förskola enligt 4 § och som har behov av förskola för en bättre språkutveckling
i svenska en plats vid en förskoleenhet utan att något önskemål om förskola
har anmälts av barnets vårdnadshavare.
14 b § Kommunen behöver inte erbjuda en plats enligt 14 a § om barnet
inte är folkbokfört i Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481).
Kommunen behöver inte heller erbjuda en plats enligt 14 a § första stycket
om det med hänsyn till barnets levnadsförhållanden eller situation i övrigt
är uppenbart obehövligt.
14 c § Ett erbjudande om plats enligt 14 a § ska ges från och med hösten
det år barnet fyller tre år. Erbjudandet ska lämnas till barnets vårdnadshavare
senast tre månader före det datum då barnet tidigast kan tas emot.
Kommunen ska hålla platsen reserverad för barnet till och med en månad
efter det datum då barnet tidigast kan tas emot. Kommunens skyldighet att
hålla platsen reserverad upphör om barnet inte börjar i verksamheten inom
den tiden eller det framgår på något annat sätt att det inte finns önskemål om
den erbjudna platsen.
Ett nytt erbjudande om plats ska lämnas inför varje höst barnet inte har en
plats i förskola till och med det år då barnet fyller fem år.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas
efter den 1 juli 2023.
På regeringens vägnar
LINA AXELSSON KIHLBLOM
Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)
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