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Beslut om 

försöksverksamhetsställen



• Undervisnings- och kulturministeriet har genom detta beslut 

fastställt de försöksverksamhetsställen där försökskommunen 

ska ordna tvåårig förskoleundervisning från och med hösten 

2021. Försöksverksamhetsställena listas kommunvis i bilaga 1.

• I detta beslut anges att försöksverksamhetsställenas områden 

fastställs så att verksamhetsstället för varje barn född 2016 eller 

2017 som är utanför småbarnspedagogiken ska vara det 

verksamhetsställe för förskoleundervisning som ligger 

fågelvägen närmast barnets hemadress.

Utdrag ur beslutet

9.3.20214 |



• Förutsättningarna för verksamhetsställena och urvalet av dem 

enligt 5 och 8 § i försökslagen har utretts av ministeriet med 

hjälp av Utbildningsstyrelsens datalager Varda och Koski, 

befolkningsuppgifter från Myndigheten för digitalisering och 

befolkningsdata, Statistikcentralens uppgifter om utbildningsnivå 

samt Skatteförvaltningens offentliga skatteuppgifter.

• Försökskommunerna har före urvalet granskat de förteckningar 

över verksamhetsställen som utarbetats med hjälp av datalager 

och register och på så sätt fått påverka vilka verksamhetsställen 

som är behöriga för försöket och kan omfattas av urvalet. 

Bakgrundsarbete
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• För fastställandet av försöks- och kontrollgrupperna har försökskommunerna före urvalet av 
verksamhetsställen granskat den förteckning över verksamhetsställen och barn som 
ministeriet utarbetat. I den har år 2016 födda barn i kommunen anvisats till 
verksamhetsställen för småbarnspedagogik eller förskoleundervisning. 

• De barn som omfattas av småbarnpedagogiken har anvisats till det verksamhetsställe där de 
enligt nuvarande uppgifter deltar i verksamheten i augusti 2021.

• De barn som inte omfattas av småbarnspedagogiken har anvisats till närmaste
verksamhetsställe för förskoleundervisning.

• Försökskommunerna har vid granskningen av förteckningen kunnat avvika från 
områdesindelningen enligt närmaste verksamhetsställe och anvisa barnet till ett annat 
verksamhetsställe t.ex. på grund av att verksamhetsställets kapacitet överskrids. 

• Försökskommunerna beslutar om försöks- och kontrollgrupperna genom separata beslut.

Beslutet om verksamhetsställen påverkar 

fastställandet av försöks- och kontrollgruppen

9.3.20216 |



Barn födda 2016 i mindre försökskommuner – hela åldersklassen är 

inte nödvändigtvis i försöksgruppen!

Verksamhetsstället är inte behörigt för försöket: År 

2016 födda barn som deltar i småbarnspedagogik här 

hör till kontrollgruppen. Likaså barn som bor nära detta 

verksamhetsställe och som ännu inte deltar i 

småbarnspedagogik.

Verksamhetsstället är behörigt för försöket: År 2016 

födda barn som deltar i småbarnspedagogik här hör till 

försöksgruppen. Likaså barn som bor nära detta 

verksamhetsställe och som ännu inte deltar i 

småbarnspedagogik.



Fastställande av 

försöks- och 

kontrollgrupperna



• Ministeriet har utarbetat beslutsmallar till stöd för kommunernas 

beslutsfattande

• På grund av delgivningen har besluten gjorts barnspecifika

• Besluten skickas enligt de barnförteckningar som ministeriet 

sänt

• Till familjerna i försöksgruppen sänds samtidigt en broschyr och 

ansökningsanvisningar

• Vi övergår till att titta på beslutsmallarna

Om beslutsmallarna
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Kontakten med 

familjerna



• Försökskommunen ska underrätta vårdnadshavaren eller någon 
annan laglig företrädare för ett barn som hör till försöksgruppen om 
möjligheten att söka till tvåårig förskoleundervisning som ordnas vid 
försöksverksamhetsstället. Underrättelsen ska innehålla uppgifter 
om den skyldighet som avses i 2 mom., möjligheten att besluta om 
deltagande i tvåårig förskoleundervisning vid 
försöksverksamhetsstället, grunderna för läroplanen för det tvååriga 
försöket med förskoleundervisning, konsekvenserna för stödet för 
utveckling och inlärning och för elevvården, förmånen för skolresor, 
klientavgifterna inom småbarnspedagogiken, stöden för vård av 
barn och deltagandet i förberedande undervisning före den 
grundläggande utbildningen samt om andra motsvarande behövliga 
omständigheter.

Försökslagens 6 §

9.3.202111 |



• Beslut

• Broschyr och ansökningsanvisningar för försöksgruppen

• Vad kan kommunen ännu göra? 

• Översätta material till flera språk?

• Öppna egna infosidor på kommunens webbplats?

• Vilka idéer får ni?

Vad innehåller underrättelsen?
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Ansöknings- och 

beslutsförfarande 

för familjer i 

försöksgruppen



• Deltagande i tvåårig förskoleundervisning vid 
försöksverksamhetsstället förutsätter ansökan av 
vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för barnet. 
Försökskommunen ska godkänna ansökan om barnet hör till 
försöksgruppen. Försökskommunen fattar ett beslut om 
antagning av barnet till tvåårig förskoleundervisning som ordnas 
vid försöksverksamhetsstället.

• Vid sökande av ändring i fråga om ett beslut som avses i denna 
paragraf tillämpas vad som i lagen om grundläggande utbildning 
föreskrivs om ändringssökande när det gäller antagning som 
elev.

Försökslagens 6 §
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• Kommunen kan besluta om det lämpligaste 

ansökningsförfarandet

Ansökan till försöket
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• Som beslutsmall kan man använda besluten om deltagande i 1-

årig förskoleundervisning

• Hänvisningar till försökslagen

• Anser ni att det behövs en egen beslutsmall för detta?

• Ändringssökande finns för det fall att det har skett ett fel i 

urvalet/anvisandet till försöksgruppen och familjen till exempel 

inte längre bor i försökskommunen.

Beslut om deltagande i försöket vid 

försöksverksamhetsstället
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• Försökslagens 6 §: Försökskommunen fattar efter meddelande 
av barnets vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare 
för barnet beslut om att barnets deltagande i tvåårig 
förskoleundervisning vid försöksverksamhetsstället upphör.

• Initiativet kan bara komma från familjen.

• Det går inte att lämna försöksgruppen, endast sättet att uppnå 
målen ändras.

• Genom att avsluta deltagandet möjliggörs t.ex. deltagande i 
förberedande undervisning före den grundläggande 
utbildningen.

Avslutande av deltagandet i försöket vid 

försöksverksamhetsstället
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Nu har vi tid för 

frågor och svar!


