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Barn- och ungdomsnämnden 

Möjlighet till 30 timmars vistelsetid för barn till föräldrar som är 
arbetslösa eller föräldralediga 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att utöka tiden för barn t i l l arbetslösa eller föräldralediga i Uppsala kommun t i l l 30 timmar 
per vecka från och med 1 september 2014, samt 

att kostnaden på sju miljoner kronor ryms inom förskolans befintliga budget 2014 och att 
avsätta 20 miljoner för 2015. 

Ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden har gett kontoret i uppdrag att förelägga nämnden ett förslag om 
att utöka rätten t i l l förskola för barn t i l l arbetslösa eller föräldralediga t i l l 30 timmar per 
vecka. Enligt den nya skollagen är förskolan en egen skolform där grunden läggs för det 
livslånga lärandet. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga har idag rätt t i l l 
förskola 20 timmar per vecka. 

Det finns idag 1650 barn vars föräldrar är arbetslösa (400 barn) eller föräldralediga (1250 
barn) i Uppsala kommun. En utökning av antalet timmar i förskolan innebär en kostnad på 
cirka 20 miljoner kronor per år om samtliga barn i denna grupp utökar sin vistelsetid i 
förskolan. För 2014 innebär detta en kostnad på cirka sju miljoner kronor. Familjedaghem har 
inte specificerats utan alla barn har räknats som förskolebarn. 

Konsekvensbeskrivning 
Kontakter har tagits med ledningen för Vård och bildning angående genomförandet av detta 
förslag och inga invändningar har framkommit. Det finns ett fåtal förskolor som i nuläget 
tillämpar ett system där två 20- timmarsbarn delar på en plats. Om dessa förskolor inte kan 
erbjuda 30 timmar per vecka från 1 september kommer de att få dispens. När det gäller 
lokalplaneringen krävs ingen utökning eftersom dessa barn redan idag har plats inom 
förskolan. Förslaget innebär att de barn som utökar sin tid kommer att vistas två timmar extra 
per dag och därmed kommer förskolorna att behöva anställa mer personal. Detta kompenseras 
förskolorna för i och med att grundbeloppen höjs från deltidsersättning t i l l heltidsersättning. 
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