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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Lina Brage

2022-04-22

Dnr BOU 2021-839

Barn- och ungdomsnämnden

Motion (-) - Ge barn till arbetslösa rätt till minst 30
timmars förskola, svar
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att Linköpings kommun redan har
utökat med mer tid för denna grupp. Det är en utmaning med
kompetensförsörjning till förskolan samt att insatser för att öka andelen
inskrivna barn och öka närvaron i förskolan är planerade under 2022.
Ärende
Michael Cocozza (-) föreslår i en motion daterad 2021-10-09 att:


Barn till arbetslösa och föräldralediga ges rätt till 30 timmars förskola

Motionären beskriver att man vill att fler barn ska ha möjlighet att ta del av de
positiva verkningar som förskolan medför.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Vistelsetiden för barn till arbetssökande och föräldralediga är redan utökad från
lagstadgat 15h/v till 4h/dag. För att möta en utökad vistelsetid för arbetslösa
och föräldralediga skulle fler förskollärare och barnskötare behöva anställas
och redan idag är det en utmaning med kompetensförsörjning till förskolan.
Insatser är planerade under 2022 för att öka andelen inskrivna barn och öka
närvaron i förskolan.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Motion (-) - Ge barn till arbetslösa rätt till minst 30 timmars förskola, svar,
2022-04-22
Bilaga - Motionen
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Bakgrund
Skollagen kap. 8
4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas
förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.
6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett
års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i
veckan.
I Skollagen kap 8 § 7 står att barn ska även erbjudas förskola, om de av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av
förskola. Vidare står i 8 kap § 9 att barn som av fysiska, psykiska eller andra
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella
behov kräver. Detta kan bland annat innebära dispens med utökad tid i
förskolan för barn till arbetssökande vårdnadshavare och föräldralediga om
denna bedömning görs.
Enligt Skollagen är 15 timmar/vecka lagstadgat. För att ge förutsättningar för
ett maximalt lärande samt skapa en bättre kontinuitet för barn som har en
föräldraledighetsplats, arbetslöshetsplats eller allmän förskoleplats godkände
barn- och ungdomsnämnden 2017-10-26 Utbildningskontorets förslag att utöka
vistelsetiden för denna grupp till 4 timmar varje dag. Vistelsetiden för barnen
utökades från och med februari 2018.
I och med övergången till 4h/dag blev det en viss ökning i närvaron hos barn
till föräldralediga och arbetssökande i förskolan men andra insatser behöver
också göras. Malin Gren-Landell är psykolog och arbetar nationellt med
elevnärvaro och har arbetat många år med att ta fram arbetssätt för att öka
elevers närvaro i skolan. I sitt arbete kan Malin bl.a. se att elever har som högst
frånvaro i förskoleklass och årskurs 9. Problem med hög frånvaro börjar ofta
redan i förskolan. Genom att arbeta med förebyggande åtgärder och att främja
närvaro i förskolan minskar risken för att elever inte fullföljer skolplikten och
skapar goda förutsättningar för måluppfyllelse. Under 2022 genomförs ett
pilotarbete i förskolorna i Berga/Ekkällan och Ryd/Jägarvallen. Arbetet ska
mynna ut i ett arbetssätt som ska bidra till en ökad närvaro för de barn som är
inskrivna i förskolan.
Även ett projekt med att öka andelen inskrivna barn i förskolan i socialt utsatta
områden är påbörjat och under hösten 2021 har en kartläggning över orsaker
genomförts. Under 2022 kommer insatser göras utifrån projektets slutsatser. I
seminarieserien Små barn som växer upp i utsatta områden (SKR) framgår att
man aktivt behöver arbeta med att fler barn som växer upp i utsatta områden
får tillgång till förskolans verksamhet från tidig ålder och kontinuerligt under
barndomen. Det handlar om att säkerställa att föräldrar känner till erbjudandet
om att låta barnen gå på förskolan men också om att öka förståelsen av hur
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förskolan kan bidra till barns lärande och utveckling på ett sätt som gynnar
även deras skolgång.
Första steget är att få barnen till förskolan. Om vi utöver ovan planerade
insatser även skulle öka vistelsetid för arbetslösa och föräldralediga ytterligare,
skulle fler förskollärare och barnskötare behöva anställas. Redan idag är det en
utmaning med kompetensförsörjning till förskolan då det är stor brist av
förskollärare och barnskötare.
Ekonomiska konsekvenser
En utökning av tiden ryms inte inom nuvarande budgetram. Skulle beslut enligt
motionen tas krävs att samma grundbelopp utgår för barn till föräldralediga och
arbetssökande som för barn med tillsynsplats. En ökning på ca 60 mnkr krävs
då för att finansiera ökningen av tid.
Kommunala mål
Barn- och ungdomsnämndens mål:
 Maximalt lärande. Alla barn och elever utmanas utifrån sina
förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och
kunskapsutveckling.
 Likvärdiga möjligheter. Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev
har möjlighet att lyckas
 Lust och engagemang Alla barn och elever känner sig trygga och
motiverade till lärande
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Förslaget till beslut påverkar inte barn och elever olika utifrån deras
könsidentitet.
Samråd
Samråd har skett med politisk sekreterare för Moderaterna. Riktningen som
delgavs var att avslå med hänvisning till att vi redan utökat tiden från
lagstadgade 15h/v till 4h/dag samt att kompetensförsörjningen redan idag är en
utmaning i förskolan.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt MBL är inte påkallad.
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Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionären

