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Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att med föredragningen i ärendet anse förslaget omhändertaget.  

 

Bakgrund 

Gabriella Lange (M) och Christopher Lagerqvist (M) lämnar vid nämndens sammanträde i 

oktober 2018 ett nämndinitiativ med följande förslag: 

 

Moderaterna vill vi ge förvaltningen i uppdrag 

att återkomma med hur Uppsala kommun definierar begreppet barngrupp i förskolan.  

att återkomma med en redogörelse över hur storleken på barngrupper i kommunens förskolor 

förändrats över tid. 

 

Föredragning 

Med barngrupp avser Skolverket de barn som är inskrivna på en viss avdelning, det vill säga 

den grupp som barnet ingår i under större delen av sin dag i förskolan. 

Utbildningsförvaltningen har samma syn på begreppet barngrupp som Skolverket. Alla barn i 

förskolan är inskrivna på en bestämd avdelning och varje år redovisas statistik för antal barn 

per avdelning.   

 

År 2017 hade Uppsala 12,4 barn per grupp i kommunalt drivna förskolor. I riket var den 

siffran 15,3. År 2018 är Uppsalas snitt 13,2 barn per grupp. Nationella siffror finns ännu inte 

tillgängliga. Ökningen av antal barn per avdelning mellan 2017-2018 bedöms bero på att 

kommunen 2018 har tilldelats lägre belopp i statsbidrag eftersom fler kommuner har sökt 

statsbidraget. Uppsala kommun har små barngrupper jämfört med jämförbara kommuner. 

 

Konsekvenser för barn/elever 

Ej aktuellt. 

 

Ekonomiska konsekvenser 



Ej aktuellt. 
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Särskilt initiativ: Storlek på barngrupper i förskolan 

Vi önskar klarhet i hur Uppsala kommun definierar begreppet barngrupp i 
förskolan. Vi önskar också en redogörelse över hur storleken på barngrupper i 
kommunens förskolor har förändrats över tid.  

Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag: 

Att återkomma med hur Uppsala kommun definierar begreppet barngrupp i 
förskolan. 

Att återkomma med en redogörelse över hur storleken på barngrupper i 
kommunens förskolor förändrats över tid. 

Gabriella Lange (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 
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