
HAO~B--O----------------~S~AMMÄ~ÄTIESPROTOKOLL~. ----~---Datum·. 

KOMMUN . 2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

KF§?O Kf:' 201?143 

Redovisning av beredd motion om ökad viste.lsetid i förskolan 
för barn till föräldralediga, motionär Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Motionen överlämnades 2012-04-23 av fullmäktige till skolnämnden får be
redning. Av nämndes beredning av ärendet, 2013-05-08, § 39, framgår i 
sammanfattning fåljande: . 

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder till fåräldrar som är ar
betslösa eller fåräldralediga, erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timmar i veckan. 

Motionären fåreslår att bmn till fåräldralediga får rätt att välja mellan 15 
tirnmari veckan året runt eller 25 timmar i veckan under skolveckor. Detta 
innebär att barnen inte skulle ha rätt till fårskola under t. ex. sport- och 
påsklov m.m. Under sommarlovet räcker det med att barnen är hem:riJ.a 7 
veckor. Att infåra denna möjlighet slrulle inte innebära ökade kostnader för 
förskolorna och därigenom inte heller för kommunen. 

Motionären föreslår att fullmäktige ger skolnämnden i uppdrag att införa 
möjlighet till 25 timmars vistelsetid i förskolan får bam till fåräldralediga. 

Skolnämnden avstyrker motionärens förslag med hänvisning till att ett infö
rande av denna möjlighet bedöms komma att påverka verksan1hetenS kvali
tet negativt samt medfåra ökande kostnader med ca 160 000 kr/år dels för 
tillkommande personal och dels får ökade kostnader får måltider. Nämnden 
anfår vidm'e fciljande: "Motionärens förslag kan vara en god ide när barn;.. 
gruppernas storlek minskats och när förskoleverksamhetens strukturella 
kostnader ligger i nivå med, eller över, rikets. Men i den rådande situationen 
är fcirvaltningens inställning att de insatser som bör prioriteras i fårskole
verksamheten leder till minskade barngrupper och ökad kvalitet." 

Nämndens tidigare yttrande över motionen 2012-11-08, § 80, återremittera
des till nämnden av kommunstyrelsens arbetsutskott får redovisning av fak
tiska kostnader med mera får ett genomförande av motionens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-04-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23, § 51 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-01-:-22, § 3 
Skolnämndens beslut 2013-05-06, § 39 . 
Tjänsteskrivelse 2013-08-02 

. ArbetSutskottets fårslag till beslut 2013-08:'20, § 93 
K"oIinTIunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-:02, § 116 . 

. . : Styrelsen får~slår att motionen bifalls med vissä tillägg. 
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Datum 

201-3-09-23 

V'S 2012/43 

, . . '.' " 

Yrkanden , '" , . ,,' ,', ,', "", ',' ','., ',', ';, 

Pyry Niemi(8) redovisar följande yrkande: "Kommunfullmäktige uppdiar , 
till skolnämnden att från och med 1 januari 2014 införamöjligheten till 25 " 
timmars vistelsetid i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Valmöjlig
heten ska gälla under helaåret och lillder lov, men inte under kvällar och, 
helger. ' , ,', "', ,'., ' 
Den utökade vistelsetideninom.förskolan, ska hanteras inom 2014 års bud-, 
getram. 
Fullmäktige uppdrar till skolnämnden ,att revidera aktuella regelverk i enlig-
het med beslutet" , , 

FredRydberg(KD) yrkaratt motionen och Niemis yrkande ska avslås. 

. '., . . 

Håkan Welin (FP) och Karl-Henrik Nanning(M) yrkar att motionens för- , 
slag ska bifallas. ' ' , ,', 

Omröstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att följande förslag till beslut 
föreligger: Kommunstyrelsens förslag till beslut, PyryNiemis (8) tilläggs.., , , 
,yrkande/förslag till beslut, Karl-Henrik Nannings (M)ochHåkan Welins 
(FP) yrkande om att motionens förslag ska bifallas samt Fred Rydbergs (8) 
avslagsförslag. Ordföranden föreslår attfulhnäktige först prövar motionens' ' 
förslag mot avslagsyrkandet. Fullmäktige godkänner detta" Efter prövning , 
av de båda förslagen,ställda mot varandra, konstateras att fullmäktige utser 
motionens förslag som motförslag till styrelsens förslag till beslut Efter det~ 
ta föreslås attfullmälctige prövar Niemis (8) tilläggsyrkande. Fullmälctige 
godkänner ordningen för omröstningen. Ordföranden prövar därefter motio- ' 
nensförslag mot styrelsens förslag och finneratt fullmäktige beslutar enligt , 
styrelsens förslag till beslut ' 

Emot beslutet reserverar sig samtliga t j änstgörande ledamöter fdreträdande 
(M): Carina Lund, Lennart Carlsson, Anna Wiberg, UlfWinberg, Cecilia 
Liden, Karl-Henrik Nanning, Nils-Åke Mårheden, Katarina Niss, Karl-Axel 
Boström , Bjöm Hedö och Bo Jonson, samtliga tjänstgörande ledamötertö- , 
reträdande (FP): Håkan Welin, Bengt 8kiöld;' Gunilla Alm och Berith ,', 
8kiöld, tjänstgörande ledamotföreträda:nde (KD): Fred Rydberg samtliga, 
tjänstgörande ledamöter företrädande (C): G{:)ran Eriksson,Bert 8tenlund 
och Lisbeth Bolin. ' , ,,' 

Avslutningsvispr5var' ordförandenNierrri~ (8) tilläggsyrkande/förslagtill ",' 
beslut och :fin.rier att fullmäktig beslutar epligt detta. "," ':, 
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar uppdra till skolnämnden att från och med 1januari 
2014 införa möjligheten till 25 timmars vistelsetid i förskolan och den 
pedagogiska omsorgen. Valmöjligheten ska gälla under hela året och 
under lov, men inte under kvällar och helger. Den utökade vistelsetiden 
inom förskolan, ska hanteras inom 2014 års budgetram. 
Fullmäktige uppdrar till skolnämnden att revidera aktuella regelverk i 
enlighet med beslutet. 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 
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