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Redovisning av uppdrag gällande Allmän förskola
Dnr 2017/UN355
Sammanfattning
Allmän förskola är en del av förskolans verksamhet. Den allmänna förskolan ska
omfatta minst 525 timmar om året. Detta motsvarar i princip tre timmar om dagen under
skolans terminer och är densamma som den minsta garanterade vistelsetiden i
förskoleklassen.
Skollagen garanterar alla barn minst 525 avgiftsfria timmar om året i förskola fr.o.m. 1
augusti det år de fyller tre år, vilket motsvarar 35 veckor á 15h.
Lilla Edets kommun garanterar 780 avgiftsfria timmar om året i förskola fr.o.m. 1
augusti det år de fyller tre år, vilket motsvarar 52 veckor á 15h. Skolskjuts erbjuds inte.
Den lagreglerade tid som förskolan för tre, fyra- och femåringar ska omfatta bör
betraktas som en minsta garanterad vistelsetid. Inget hindrar att kommunerna generellt
utökar denna tid. Det är kommunerna själva som beslutar om en organisation av
verksamheten utifrån lokala förutsättningar och barnets bästa.
För en del barn kan tre timmar per dag vara för kort tid att tillbringa i en förskolegrupp.
Det kan till exempel röra sig om barn som behöver mer tid för att utveckla
kamratrelationer eller barn med annat modersmål än svenska och som behöver lära sig
det svenska språket. Den dagliga vistelsetidens längd bör i sådana fall bestämmas
utifrån barnets och familjens behov och förutsättningar i övrigt (prop. 1999/2000:129 s.
19). Det är förskolechef som fattar beslut om barnets behov.
För de tre, fyra- och femåringar som har föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar är
kommunen skyldig att tillhandahålla förskoleverksamhet med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.

Ärendet
2017-09-30 hade Lilla Edets kommun 81 barn i förskola i egen regi, som omfattas av
Allmän förskola.
Kostnaderna för ett barn i 3 – 5 år/per år kan delas upp i olika kategorier:
Personalkostnader
Specialpedagog 2,0åa
Rektorslöner
Läromedel, material, försäkringar

76 335
2 458
3 730
1 413

sid- 2 -

Lokaler
Kök (inkl transport)
Städ
Summa grundbelopp

17 417
11 252
2 928
115 533

Administration 3%
Summa

3 466
118 999

När det gäller allmän förskola är det relevant att titta på personalkostnader och
kostnader för måltider för att räkna ut en eventuell besparing. I räkneexemplet utgår vi
från att barnet går 35 veckor istället för 52 som nu är fallet. Det blir en skillnad på 17
veckor per barn / år. Om vi räknar personalkostnader + måltidskostnader (råvaror) =
1 468 kr + 30 kr = 1 498 kr per vecka /barn:
17 veckor x 1 498 kr x 81 barn = 2 062 746 kr per år
Vid en förändring är den faktiska kostnaderna svår att beräkna då minskning av
personal inte sker per automatik när ett barn uteblir. En rimlig uppskattning är att vid en
regeländring som styr upp vistelsetid kan en faktisk besparing på 500 000 kr ske.
Kostnaden/besparingen är en faktor. En annan faktor är kvalitén på verksamheten.
För att säkra kvalitén i verksamheten för alla barn, krävs det att verksamheten kan
planeras utifrån de behov och förutsättningar som finns. För att uppnå detta är det
viktigt att förskolechef på varje enhet har mandatet att besluta om vistelsetid för barn i
allmän förskola utifrån när förskolan har möjlighet att ge barnet bästa förutsättningar
utifrån styrdokumentens krav och mål. Det innebär att förskolechef har möjlighet att
besluta om vistelsetid på 3 x 5 h per vecka alternativt 5 x 3 timmar per vecka samt att
allmän förskola ej erbjuds under lovveckor.
Sammanfattningsvis kan kommunen genom minskad rätten till vistelsetid göra en
besparing på uppskattningsvis 500 000kr och med styrning av vistelsetiden kan
personalen ges möjlighet att planera för en verksamhet med brett pedagogiskt innehåll
och därmed öka kvaliteten för alla barn.
Beslutsunderlag
Finansiering
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att från och med höstterminen det året barnet fyller tre år
erbjuds allmän förskola under 525 timmar om året i enlighet med minimumkraven i
Skollagen (2010:800) kapitel 8, 4§. Det innebär att det är förskolechef på respektive
förskola som fattar beslut om hur de 15 timmarna per vecka läggs ut utifrån kvalité och
organisation.

Marit Foss Fredriksson
Verksamhetschef förskola
marit.fossfredriksson@lillaedet.se
0520-65 99 12
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Beslutet expedieras till

Beslutet delges

Beslutet skickas för kännedom till
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000

Taxor och avgifter 2018
Dnr 2017/UN356
Utbildningsnämnden lämnar förslag till kommunstyrelsen om vilka taxor och avgifter
som ska gälla i nämndens verksamheter år 2018.
Ärendet
Enligt Skolverket ändras avgiftsnivåerna för maxtaxan inom förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg 1 januari 2018. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Ett inkomstindex = högsta
inkomst, ligger till grund för beräkning av maxavgifterna inom barnomsorgen.
Pensionsmyndigheten som beräknar inkomstindex har fått ett ändrat uppdrag som
innebär att inkomstindex kommer att beslutas i november.
I de fall en kommun väljer att höja avgiftsnivåerna enligt Skolverkets redovisning,
kommer kommunens avgiftsintäkter att öka. Som en följd av det har Skolverket
fastslagit nya minskade ramar för statsbidraget till kommuner som tillämpar maxtaxan
inom förskolan och fritidshemmet. Skolverkets beslut gäller från och med 1 januari
2018.
Utbildningsnämnden ska även lämna förslag till avgifter för lokalhyra av skollokaler
samt måltider i skola och förskola. I redovisningen är avgifterna för lokalhyra och
måltider oförändrade jämfört med 2017 års nivåer.
Beslutsunderlag
Taxor barnomsorg
Förskola och pedagogisk omsorg
Första barnet

3 % av inkomst

Andra barnet

2 % av inkomst

Tredje barnet

1 % av inkomst

Allmän förskola
Första barnet

1,88 % av inkomst vid vistelse över 15 tim/v

Andra barnet

1,25 % av inkomst vid vistelse över 15 tim/v
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Tredje barnet

0,63 % av inkomst vid vistelse över 15 tim/v

Fritidshem/pedagogisk omsorg
Första barnet

2 % av inkomst

Andra barnet

1 % av inkomst

Tredje barnet

1 % av inkomst

Taxor fritids- och kulturaktiviteter
Skollokaler
Lokal

Taxa 1

Taxa 2

Klassrum

100 kr

150 kr

Aulan

100 kr

500 kr

Specialsalar
- Upp till tre timmar
- Heldag

150 kr
300 kr

300 kr
500 kr

Stora matsalen

300 kr

500 kr

Lilla matsalen
- Upp till tre timmar
- Heldag

150 kr
300 kr

300 kr
500 kr

Taxa 1 gäller föreningar och organisationer som har sitt säte inom Lilla Edets kommun
samt ungdomsföreningars arrangemang och läger.
Taxa 2 gäller företag, enskilda och övriga, även vid entrébelagda arrangemang och
fester för föreningar.
Måltider i skola och förskola
För måltider tillverkade för verksamheten skola eller förskola baseras priset på
självkostnaden, undantaget måltid i schemalagt pedagogiskt syfte. Priserna är inklusive
moms 12 %.
Måltid
Frukost
Lunch
Mellanmål

Pedagogisk Ordinarie pris
måltid*
9 kr
17 kr
53 kr
9 kr
-

* I förskolan är en pedagogisk måltid per dag kostnadsfri.
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Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att lämna förslag på att barnomsorgsavgifter
fortsättningsvis indexeras enligt inkomstindex och att ovanstående % satser gäller för
2018. Taxor och avgifter för 2018 enligt beslutsunderlaget ovan.
Leif Gardtman
t.f. Förvaltningschef
leif.gardtman@lillaedet.se

Beslutet expedieras till
Ekonomichef
Beslutet delges

Beslutet skickas för kännedom till
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Redovisning av delegationsbeslut
Diariear Diarienummer Rubrik
Anmälan om kränkande behandling vid Ryrsjöskolan,
2017
UN316
Dnr 45-2017:7143
Anmälan om kränkande behandling vid Ryrsjöskolan,
2017
UN316
Dnr 45-2017:7196
2017
UN347
Tjänstetillsättning verksamhetschef förskola
2017
UN369
Tjänstetillsättning specialpedagog/speciallärare
2017
UN370
Tjänstetillsättning förskollärare
2017
UN371
Tjänsten förskollärare Hjärtums förskola tillsattes ej
2017
UN372
Tjänstetillsättning förskollärare
2017
UN373
Tjänstetillsättning förskollärare
2017
UN375
Tjänstetillsättning grundskollärare idrott och hälsa

Utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Datum
2017-08-28
2017-09-05
2017-09-13
2017-09-21
2017-09-21
2017-09-21
2017-09-21
2017-09-21
2017-09-25

