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§ 156 KS 350/2022-008 

Regler och riktlinjer förskola och fritidshem 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktigefullmäktige besluta 

1. Föreslagna ändringar i ”regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem” godkänns. 

2. Tidigare beslut om ”Regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem” upphävs från och med den 1 november 2022 samt 

att överlämna till barn- och utbildningsnämnden att fatta 

beslut om dessa regler och riktlinjer i framtiden. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Arboga kommun tillämpar 

regler för maxtaxa inom förskole- och fritidsverksamhet med 

årlig justering enligt Skolverkets index. 

Sammanfattning 

Hemkommunen ska erbjuda förskola och fritidshem till barn som är 

bosatta i Arboga. Hemkommunen organiserar förskole- och 

fritidshemsverksamhet och ansvarar för att fastställa regler och 

riktlinjer som grundar sig på bestämmelserna i skollagen, läroplanen 

för förskolan och läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. 

Enligt skollagen ska barn från och med höstterminen det år barnet 

fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året. Barn, 

vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledig-

hetslagen 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. Det är varje kommun som beslutar hur dessa timmar ska 

fördelas under veckan. 

2019 tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att vistelsetiderna 

i förskolan för dessa barn är kl 08.00 – 11.00 eller kl 13:00 – 16:00. 

Bakgrunden till beslutet var det ekonomiska läget inom kommunen 

och förvaltningen. 

Skolverket (2022) kom nyligen ut med en rapport om pandemins 

konsekvenser för förskolan. Den visar att den ökade frånvaron hos 
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barn under pandemin har hämmat barnens språkutveckling. Det är 

därför av vikt att barnens närvaro ökar i förskolan. 

Att ge vårdnadshavare möjlighet att, i samråd med rektor, besluta 

om vistelsetiden ska vara tre timmar per dag eller 15 timmar per 

vecka, skulle kunna öka barnens närvaro i förskolan. 

Förslag till ändring i Regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem: 

Barn till arbetslösa och föräldralediga som är hemma med yngre 

syskon har rätt till förskola 3 timmar per dag, eller 15 timmar per 

vecka. Vistelsetiderna beslutas i samråd med rektor. 

Allmän förskola innebär alla barn från höstterminen det år de fyller 3 

år, till och med vårterminen det år de fyller 6 år, har rätt till avgiftsfri 

förskola 525 timmar per läsår. Det motsvarar 3 timmar per dag, eller 

15 timmar per vecka. Vistelsetiderna beslutas i samråd med rektor. 

Förskolan och fritidshemmet har rätt att stänga verksamheten fem 

dagar per år för planerings- och kompetensutvecklingsdagar. 
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