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Nr 102. Motion av Marlene Burwick 
och Erik Pelling (båda S) om att ge 
barn till arbetslösa och föräldra
lediga rätt till 30 timmar i förskolan 
KSN-2013-1532 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att bifalla motionen. 

Emma Wallrup (V) avger särskilt yttrande enligt 
bilaga A. 

Uppsala den 21 maj 2014 
På kommunstyrelsens vägnar 

Fredrik Ahlstedt/Emilie Sundeli 

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne (M), Christopher Lager-
qvist, Simone Falk (alla M), Mohamad Hassan 
(FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfiell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Emma Wallrup (V). 

Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), Irene 
Zetterberg (båda S) och Rickard Malmström 
(MP). 

Ärendet 
Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S), före
slår i en motion, väckt 9 dec 2013, att barn till 
föräldralediga och arbetslösa ska ha rätt till 30 
timmar per vecka i förskolan. Motionen återges i 
bilaga. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutade på 
nämndsammanträde 24 april att uppdra till kon
toret för barn, ungdom och arbetsmarknad att 
utreda möjlighet till 30 timmars vistelsetid per 
vecka för barn till föräldrar som är arbetssökande 
eller föräldralediga. 

Utifrån genomförd utredning föreslås barn och 
ungdomsnämnden besluta på nämndsammanträde 

20 maj att utöka tiden för barn till arbetslösa och 
föräldralediga i Uppsala kommun till 30 timmar 
per vecka från och med 1 september 2014, samt 
att tillföra sju miljoner kronor till förskolans 
budget för september-december 2014 och att 
tillföra ytterligare 20 miljoner för 2015. 

Föredragning 
Förskolan utgör en grund för att lyckas i skolan. I 
det arbetet är satsningar på förskolor av hög 
kvalitet centralt, liksom att alla bam erbjuds plats 
i förskolan. Enligt den nya skollagen är förskolan 
en egen skolform där grunden läggs för det 
livslånga lärandet. Undervisningen går dessutom 
mot en så kallad sammanhållen pedagogisk dag, 
vilket betyder att det är viktigt för barnens 
kunskapsutveckling att de vistas på förskolan. 
För att skapa likvärdiga villkor är ambitionen att 
utöka tiden i förskolan för barn till arbetslösa och 
föräldralediga. 

I förslaget till IVE 2015-2018 som behandlas av 
kommunfullmäktige i juni står det: 

"Förskolan är första steget i utbildningssystemet 
och för att lyckas i skolan är det viktigt att alla 
barn får möjlighet att ta del av förskolans 
verksamhet. För att skapa likvärdiga villkor är 
ambitionen att erbjuda tid i förskolan för barn till 
arbetslösa och föräldralediga upp till 30 timmar i 
veckan. Detta möjliggör bland annat för arbets
lösa att komma in snabbare på arbetsmarknaden." 

I mars 2014 var det 1 553 barn vars föräldrar är 
arbetslösa eller föräldralediga i Uppsala kom
mun. Idag har dessa barn rätt till 20 timmars 
förskola per vecka. 

Ekonomiska konsekvenser 
En utökning ay antalet timmar i förskolan inne
bär en kostnad på cirka 20 miljoner kronor per år 
om samtliga barn i denna grupp utökar sin vistel
setid i förskolan. För 2014 innebär ett införande 
med start 1 september en kostnad på cirka sju 
miljoner kronor, 

När det gäller lokalplanering krävs ingen utök
ning eftersom dessa barn redan idag har plats 
inom förskolan. Förslaget kommer att innebära 
att barnen kommer att vistas en längre tid av 
dagen på förskolan och därmed kommer för
skolorna att behöva rekrytera mer personal, Detta 



kompenseras förskolorna för i och med att grund
beloppen höjs till heltidsersättningen. 

Bilaga A 
Särskilt yttrande (V) 

Vänsterpartiet har länge drivit att det ska vara 
möjlighet för arbetslösa att ha sina barn 30 
timmar i förskolan och stödjer förslaget. Vi anser 
att det dock är viktigt att samtidigt förbättra situa
tionen inom förskolan genom att minska grupp
storlekarna. Situationen är mycket tuff idag på 
vissa förskolor då barngrupperna är för stora. En 
utökning av antalet timmar måste gå hand i hand 
med en kraftig minskning av barngruppernas 
storlek. 

Emma Wallrup (V) 
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Motion till kommunfullmäktige 

Ge barn till arbetslösa och föräldralediga rätt till 
30 timmar i förskolan! 
Förskolan ät en vilttig del av välfärdssamhället och en avgörande statt på 
utbildningssystemet. Förskolan spelat en avgötande roll för att alla barn får tillgång 
till språket, till gemensamma upplevelser och till möten som ökar förståelsen för 
varandras olikheter.. Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. I förskolan 
får det ensltilda barnet en möjlighet att under roliga och trygga former lära sig saker 
genom att: leka, skapa och utforska — på egen hand, i grupp Och tillsammans med 
vuxna. 

Men i Uppsala får barn som har fått ett syskon eller som har en förälder som är 
arbetslös Inte vara på förskolan längre än 20 timmar.per vecka. Att på det bär sättet 
begränsa barns möjlighet att ta del av förskolans pedagogik och gemenskap är i 
grunden oförenlig med cn modem syn på förskolan. 

Förskolan ät en pedagogisk verksamhet med egen läroplan öch utbildade pedagoger. 
Det har förtydligats ytterligare i och med den nya skollagen. Förskolan är nu en egen 
skolform i ett sammanhållet: skolväsende och förskoleverksamheten omfattas av 
begreppen utbildning och undervisning. 

Förskolan utvecklar och inspirerar våra barn. Och kan erbjuda det enskilda barnet en 
genomtänkt mix av lek, kompisar, pyssel och pedagogik söm den arbetslöse föräldern 
med krav på arbetssökande på heltid eller den föräklraledige med ett eker flera 
syskon att ta hand om ofta har svårt att erbjuda, Undetvisningen sker under ledning 
av förskollärare, med stöd av andra yrkesgrupper för att främja barnens utveckling 
och lärande. 

Alla barn har ett behov av att leka och utvecklas, vilket främjas av möjligheten att 
fullt ut délta i den pedagogiska verksamheten pä förskolan, Forskning visar att barn 
som får sill vistelsetid på förskolan beskuren ofta upplever eri brist på kontinuitet 
och känner sig utanför. Språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska 
är ett exempel. Om barn med annat modersmål än svenska får leka med andra barn 
lät: de sig snabbare att uttrycka sig på det svenska språket. 

Socialdemokraterna i Uppsala 
wviv.soclaldemolcraterna.se/uppsala 
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Socialdemokraterna föreslär att barn till arbetslösa; ocb föräldralediga ska få sin 
möjliga vistelsetid i förskolan utökad från dagens 20 timmar till 30 timmar. Det kan 
göras i ett svep eller i två steg som vi har föreslagit och haft finansiering föl1 i de 
socialdemokratiska förslagen till Inriktning, Verksamhet Ock Ekonomi (IVE) föl-
Uppsala kommun som vi kar presenterat under mandatperioden. 

Självklart ska de föräldrar som tillfälligt eller under en längre period Önskar en kortare 
vistelsetid for sina barn ka den flexibkteten ock den kiöjligketen. Men den 
grundläggande rättigketen att få delta i förskolans pedagogiska verksamliet ska finnas 
för alla barn oavsett föräldrars sysselsättning. 

Förutsättningarna för att samla en bred majoritet bakom det kär förslaget bör vara 
goda sedan samtliga partier utom Kristdemokraterna och det främlings fientliga 
Sverigedemokraterna i Upsala Nya Tidning1 sagt sig väfä för rätten till 30 timmar 
förskola i veckan för barn till arbet slösa eller föräldralediga. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att uppdra till barn- oeh ungdomsnämnden (BUN) att ge barn till föräldralediga ocb 
arbetslösa rätt till 30 timmar per vecka i förskolan, 

Socialdemokraterna 

Kommunalråd (S) Kommunalråd (S) 

1 UNT 2013-12-05 Majoritet för mer tid i förskolan 
http://wimunt,se/tippsala/majo 


