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Bakgrund och tidigare beslut
• Utbildningsnämnden tog 2016-02-24 beslut om förändrade regler för förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet. När det gäller uppsägning av plats i förskoleverksamhet och
fritidshem fanns i tidigare beslut en regel om att placering som upphör under juni-augusti
men följs av ny placering före den 1 oktober befriar inte vårdnadshavarna från avgift för
perioden juni-augusti. Från och med februari 2016 gäller inte det beslutet.
• När antagningsenheten fattar beslut om plats i förskoleverksamhet framgår av beslutet att
placeringen löper till och med den 31 juli det år barnet ska börja i förskoleklass. De
vårdnadshavare som väljer att säga upp plats i förskola under sommaren gäller barn som till
kommande höst ska börja i förskoleklass.
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Jämförelse sommar 2015 och 2016
Den 30 april 2015 fanns 2.385 barn födda 2009 placerade i förskoleverksamhet. Samtliga
hade en plats i förskolan till och med 31 juli. Under perioden 1 maj till och med 30 juli 2015
avslutades 136 placeringar då vårdnadshavare sagt upp platsen.
5,7% av alla placerade slutade före 31 juli.
Av de 136 barn som slutade före 31 juli 2015 hade 88 barn en plats i kommunal
förskoleverksamhet och 48 barn en plats i fristående förskoleverksamhet.
Den 30 april 2016 fanns 2.542 barn födda 2010 placerade i förskoleverksamhet. Samtliga
hade en plats i förskolan till och med 31 juli. Under perioden 1 maj till och med 30 juli 2016
avslutades 191 placeringar då vårdnadshavare sagt upp platsen.
7,5% av alla placerade slutade före 31 juli.
Av de 191 barn som slutade före den 31 juli 2016 hade 112 barn en plats i kommunal
förskoleverksamhet och 79 barn en plats i fristående förskoleverksamhet.
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Antal barn
i årskullen
med placering
i förskoleverksamhet
30 april

Antal
uppsägningar
perioden
1 maj-30 juli

Varav i
kommunal
förskoleverksamhet

Varav i
fristående
förskoleverksamhet

Totalt
antal
uppsägningar
i%

Sommar 2015: barn födda 2009

2 385

136

88

48

5,7%

Sommar 2016: barn födda 2010

2 542

191

112

79

7,5%
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Konsekvenser
Vid uppsägning upphör utbetalning av verksamhetsersättning till aktuell förskoleenhet.
De barn som avslutat sin placering i förskoleverksamhet under maj och juni har lämnat en plats
som troligen erbjudits till ett annat barn. De barn som slutat under juli har inneburit minskad
ekonomisk ersättning till berörda förskoleverksamheter.
Som framgår av tabellen var förändringen mellan åren marginell.
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