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 Utbildningsnämnden 

Antal timmar i förskola för barn som har föräldrar som är 
föräldralediga eller arbetssökande 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att minska antalet timmar i förskola för barn till föräldralediga eller arbetslösa 

föräldrar från 30 timmar per vecka till 20 timmar per vecka. De nya reglerna 
träder i kraft 1 augusti 2016. 

 
att som en följd av detta beslut föra in den nya regeländringen i ”Regler för 

förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet”. 
 
  
Sammanfattning 
Den tidigare barn- och ungdomsnämnden beslutade 20 maj 2014 om att utöka vistelsetiden i 
förskolan från 20 till 30 timmar i veckan för barn som har föräldralediga eller arbetslösa 
föräldrar. På grund av en ansträngd ekonomi i förskolan och att kostnaden för reformen har 
ökat betydligt mer än beräknat föreslås utbildningsnämnden återgå till den ursprungliga 
vistelsetiden på 20 timmar per vecka. Minskningen möjliggör att mer resurser kan gå till 
verksamheterna och att antalet barn i barngrupperna kommer att minska under en stor del av 
dagen. Utbildningsnämnden föreslås besluta att ändra regelverket och återgå till 20 timmar 
per vecka i förskola för barn till föräldralediga eller arbetslösa från och med 1 augusti 2015.  
 
 
Ärendet 
Barn, och ungdomsnämnden tog den 20 maj 2014 beslut (BUN 2014-0746) om att utöka 
antalet timmar i förskola från 20 timmar till 30 timmar per vecka till barn vars föräldrar är 
föräldralediga eller arbetslösa. Beslutet trädde i kraft 1 september 2014.  
 
Den ursprungliga beräkningen för denna reform uppskattades till cirka 20 miljoner kronor för 
gruppen föräldralediga eller arbetslösa. Kostnaden för 30-timmarsreformen ökade betydligt 
mer än beräknat. Den budget som togs fram i samband med att reformen trädde i kraft har 
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överskridits med cirka 8 miljoner kronor vilket delvis handlat om svårigheter att tolka de nya 
reglerna. 
Ekonomiska konsekvenser 
En bidragande anledning till förslaget om beslut är den ansträngda ekonomin i förskolan. Att 
återgå till den ursprungliga vistelsetiden 20 timmar per vecka möjliggör att mer resurser kan 
gå till verksamheterna. Besparingen under 2016 kommer att bli cirka 11,7 miljoner. En stor 
del av besparingen kommer att bidra till höjda uppräkningar på ersättningsnivåerna för 
förskolan under 2016.  
 
Jämförelse med andra kommuner 
Enligt skollagen ska hemkommunen erbjuda 15 timmar per vecka i förskola för barn till 
föräldralediga eller arbetslösa föräldrar. I det 8-kommuners nätverk med jämförbara 
kommuner som Uppsala tillhör erbjuder fem kommuner 15 timmar per vecka och två 
kommuner olika antal timmar för föräldralediga (15 timmar) och arbetslösa (20-25 timmar). 
Endast Uppsala har erbjudande om 30 timmar per vecka. Med minskningen ner till 20 timmar 
per vecka för båda grupperna har Uppsala fortfarande de mest generösa reglerna i 
kommunnätverket. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet omfattar 498 barn till arbetslösa och 1063 barn till föräldralediga föräldrar. Totalt 
handlar det om 1561 barn (som i augusti 2015 hade 30 timmar per vecka). Det finns 
ytterligare ca 300 barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga som inte har utnyttjat 
erbjudandet om 30 timmar per vecka. Dessa barn har haft mellan 20-25 timmar per vecka i 
förskolan. En konsekvens av att vistelsetiden minskas med tio timmar i veckan är att barnens 
tid i förskolan minskas med två timmar per dag. Detta kan upplevas som negativt särskilt för 
de äldre barnen som kan gå miste om pedagogisk verksamhet i förskolan och lekkamraterna. 
Det är därför viktigt att planera verksamheten så att barn till föräldralediga eller arbetslösa får 
delta i förskolan under den tid då den största pedagogiska insatsen bedrivs. Samtidigt leder 
det minskade antalet barn i barngrupperna förhoppningsvis till en lugnare miljö för de barn 
som har långa dagar på förskolan. 
 
En konsekvens för verksamheterna kan bli att förskolorna, både kommunala och fristående, 
måste minska antalet medarbetare på grund av minskade intäkter med färre antal barn under 
dagen. Detta kan i förlängningen på en övergripande nivå leda till en ökning av andelen 
utbildade förskollärare och barnskötare per barn utifrån att minskningen antas  bestå av främst 
outbildad personal.   
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