Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
villkoren för fristående skolor (U 2007:05)

Dir.
2008:79

Beslut vid regeringssammanträde den 18 juni 2008
Sammanfattning av uppdraget
Utredningen om villkoren för fristående skolor (U 2007:05) får
genom detta tilläggsdirektiv ett utvidgat uppdrag.
Utredaren ska lämna förslag till författningsreglering av hur
storleken på kommunernas bidrag till enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i form av annan pedagogisk
verksamhet ska beräknas på ett öppet och förutsägbart sätt, så
att en förvaltningsdomstol efter överklagande kan pröva nivån
på kommunens bidrag till verksamheten.
Tidpunkten för utredarens slutliga redovisning ändras till
den 21 november 2008.
Bakgrund
Delbetänkande
Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 mars 2007 har
en särskild utredare tillkallats med uppdrag att bl.a. föreslå hur
lagstiftningen på några områden ska ändras så att offentliga och
fristående förskolor och skolor ska kunna bedriva verksamhet
på lika villkor. Utredaren har den 4 februari 2008 överlämnat ett
delbetänkande Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8).
Enligt tilläggsdirektiv den 6 december 2007 (dir. 2007:164)
ska utredaren slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2008.
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Barnomsorgspeng
Av budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1) framgår att
regeringen vill öka mångfalden i barnomsorgen genom en större
variation av utövare genom ett system med barnomsorgspeng.
Kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorg ska kvarstå.
En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har i uppgift
att utarbeta en promemoria om barnomsorgspeng och allmän
förskola även för treåringar. En utgångspunkt i detta arbete är
att kommunernas skyldighet att godkänna och ge bidrag till
enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg ska
gälla även för enskild verksamhet i andra former än förskola
och fritidshem (s.k. annan pedagogisk verksamhet), som
uppfyller krav på kvalitet och öppenhet. Bidrag ska kunna ges
för egna barn i familjedaghem och pedagogisk verksamhet i
andra former. Kommunen ska lämna bidrag till olika
verksamheter om ett barn deltar i flera verksamheter, men den
ska inte vara skyldig att samtidigt lämna bidrag till fler än två
verksamheter för samma barn.
Kommunens beslut om bidrag ska kunna överklagas genom
s.k. förvaltningsbesvär.
Tillkommande uppdrag
Mot denna bakgrund behöver utredningens uppdrag utvidgas.
Utredaren ska utöver de uppgifter som anges i direktiven (dir.
2007:33) även utreda följande.
Utredaren ska utreda och föreslå författningsreglering av hur
kommunernas bidrag till enskild förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i andra former än förskola och fritidshem,
dock inte öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet, ska
kunna beräknas på ett öppet och förutsägbart sätt, så att en
förvaltningsdomstol efter överklagande kan pröva nivån på
kommunens bidrag till verksamheten.
Utredaren ska hålla sig orienterad om det fortsatta arbetet
inom Regeringskansliet med ett förslag till barnomsorgspeng
och en allmän förskola även för treåringar. Utredaren ska i
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anslutning till detta arbete överväga och lämna förslag om de
övriga ändringar som kan vara påkallade.
Förlängd tid för uppdraget
Enligt tidigare tilläggsdirektiv (dir. 2007:164) ska utredaren
slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2008. Tiden för
utredarens uppdrag behöver förlängas. Uppdraget ska redovisas
senast den 21 november 2008.
(Utbildningsdepartementet)

