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Kommunstyrelsens förvaltning   Till Kommunstyrelsen 
Datum  2021-03-17 

Dnr   KS 2021/0067 

 

Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg- 

återrapportering av uppdrag i budget 2021 
 

Sammanfattning 
Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun avser regler gällande 
vistelsetid för barn till föräldralediga vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg innebärande 
att vistelsetiden för barn 1-4 år ändras från 30 timmar per vecka till 20 timmar per vecka exklusive 
skollov.  
 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta. 
 
1. Anta reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun enligt bilaga 
1. 
 
2. Reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg enligt bilaga 1 gäller från och med 2021-
08-01. 
 
3. Reviderade pengbelopp för förskola och pedagogisk omsorg fastställs enligt bilaga 2 från och med 
2021-08-01. 
 

Bakgrund 
Förskole– och grundskolenämnden fick i budget 2021 i uppdrag att justera riktlinjer för förskola och 
pedagogisk omsorg (KS 2020/0202). Enligt uppdraget ska vistelsetiden för barn i åldern 1-4 år med 
föräldralediga vårdnadshavare ändras från 30 till 20 timmar i veckan, exklusive skollov. De nya 
riktlinjerna ska börja gälla från och med höstterminen 2021. Samtidigt justeras pengbelopp för 
förskola och pedagogisk omsorg. 
 

Förvaltningens slutsatser 
I skollagen (2010:800) regleras vilka skyldigheter en kommun har att erbjuda förskola och annan 
pedagogisk verksamhet. Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen (1995:584), ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre 
timmar per dag eller 15 timmar i veckan (8 kap. 6 §).  
 
Enligt nuvarande riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg erbjuder Österåkers kommun upp 
till 30 timmar i veckan för barn 1-5 år till vårdnadshavare som är föräldralediga.  
 
Barngruppernas storlek har varit ett särskilt fokusområde för Österåkers kommun.  
År 2020 har antal barn per årsarbetare i förskolan har sjunkit till i snitt 5,3, från tidigare 5,7. En 
justering av vistelsetiden för barn till föräldralediga vårdnadshavare kan bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för verksamheterna att planera sin bemanning. Detta kan leda till ökad kvalitet då 
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personaltimmar kan förläggas till den del av dagen då flest barn vistas på förskolan och den 
pedagogiska verksamheten till största del genomförs. 
 
Barnkonsekvensanalys 
När beslut som rör barn ska fattas behöver barnets bästa beaktas enligt Barnkonventionen, artikel 
3.1. Om en rättsregel är öppen för fler än en tolkning, ska den tolkning som mest verkningsfullt 
tillgodoser barnets bästa ha företräde. En barnkonsekvensanalys gör det möjligt att bedöma vilka 
konsekvenser ett visst beslut får för det enskilda barnet eller för en grupp av barn. I utredningen av 
hur detta beslut skulle påverka barnet har utbildningsförvaltningen inte funnit några negativa 
effekter av att ändra vistelsetiden då barnet behåller sin plats på förskolan respektive pedagogisk 
omsorg. Barnets rätt till utbildning tillgodoses och ifrån ett barnperspektiv är det tryggt och 
stimulerande att finnas kvar i gemenskapen på sin förskola respektive pedagogisk omsorg. Barn som 
av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola kan efter 
ansökan erbjudas utökad vistelsetid.  
 
Ändring i riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg under rubriken Regler under 
föräldraledighet, sid 6. 
 

Nuvarande lydelse Ny lydelse 
I Österåkers kommun har vårdnadshavare med 
inskrivna i förskola/pedagogisk omsorg rätt att 
kvar en vistelsetid över 15 tim./vecka i 30 dagar 
efter nedkomst. I Österåkers kommun finns tre 
val för föräldralediga:  
 

 Vistelsetid på max 15 timmar per 
vecka 

  Vistelsetid på max 30 timmar per 
vecka  

 Allmän, avgiftsfri förskola för barn 
3-5 år. Gäller endast förskola. Se 
punkt 6. 

 
Verksamheten där barnet är placerat avgör hur 
vistelsetiden ska förläggas.  
I möjligaste mån ska hänsyn tas till 
vårdnadshavares önskemål. Avgift erläggs enligt 
fastställd taxa 12 månader per år.  

 

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga har 
rätt till förskola och pedagogisk omsorg. Det finns 
följande val av vistelsetid beroende på barnets ålder: 
 

 Barn 1- 5 år . Vistelsetid 15 timmar 
per vecka hela året.  

 Barn 1- 4 år. Vistelsetid 20 timmar per 
vecka exklusive skollov. Gäller till och 
med vårterminen det år barnet fyller fem 
år.  

 Barn 5 år. Vistelsetid 30 timmar per 
vecka hela året. Gäller från och med 
höstterminen det år barnet fyller fem år. 

 Barn 3- 5 år. Avgiftsfri allmän förskola, 
vistelsetid 15 timmar per vecka exklusive 
skollov. Gäller från och med 
höstterminen det år barnet fyller tre år.  
 

Verksamheten där barnet är placerat avgör hur 
vistelsetiden ska förläggas.  
I möjligaste mån ska hänsyn tas till 
vårdnadshavares önskemål. Avgift erläggs enligt 
fastställd taxa 12 månader per år ( gäller ej allmän 
förskola). 

Bilagor 

1. Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun (KS 2019/0255) 
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2. Pengbilaga 2021 för förskola och pedagogisk omsorg (KS 2020/0202, bilaga 1.) 

3. Reviderad pengbilaga 2021 för förskola och pedagogisk omsorg 

4. Sammanträdesprotokoll Förskole- och grundskolenämnden 2021-03-16.  

 

 

 

Staffan Erlandsson  Fredrik Zethraeus 

Kommundirektör  tf Kanslichef 

 

 

Sara Salminen  

Nämndsekreterare 

 

 

_________________ 

Expedieras: 

Kommunfullmäktige 
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