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Rapport – Deltidspeng i förskolan 

I ”Den politiska inriktningen för Täby kommun under mandatperioden 2019-2022” gavs ett 

uppdrag om att utreda deltidspengen nivå i förskolan.  

En utredning har initierats för att utreda olika möjliga förändringar av deltidspengen. 

Utredningen har resulterat i fyra olika alternativ: 

 Ingen förändring 

 Gemensam peng oavsett vistelsetid, den tidigare deltidspengen höjs så att den 

motsvarar den tidigare heltidspengen  

 Gemensam peng oavsett vistelsetid, den tidigare heltidspengen sänks för att inte 

påverka budget 

 Viss höjning av deltidspengen, ingen förändring av heltidspengen 

Bakgrund 

Idag finns det en deltidspeng och en heltidspeng som betalas ut för alla barn i förskolan. 

Deltidspengen betalas för de barn vars föräldrar är föräldralediga med ett yngre syskon. Barn 

till föräldralediga får vara på förskolan 15 timmar per vecka året runt alternativt 25 timmar per 

vecka men inte under skollov eller andra ledigheter. Under 2018 betalades deltidspeng ut för 

cirka 400 barn. Flera förskolehuvudmän anger att deltidspengen är svårförutsägbar och 

innebär negativa ekonomiska konsekvenser 

Täby kommuns bidragsbelopp (peng) till huvudman 2019 

Snittpengen i budgeten för 2019 uppgår till cirka 94 532 kr/barn och år.  

Bidragsbeloppen nedan är årsbelopp och anges i kronor. Till fristående huvudmän ges en 

momskompensation om 6 %.  

Vistelsetid Fristående Kommunala 

Heltid 1-2 år 138 187 130 365 

Heltid 3-5 år 108 743 102 588 

Deltid 15 timmar 1-2 år 69 094 65 183 

Deltid 15 timmar 3-5 år 54 372 51 295 
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Deltid 25 timmar (under skolveckor) 1-2 

år 82 912 78 219 

Deltid 25 timmar (under skolveckor) 3-5 

år 65 246 61 553 

Analys av deltidspengen 

För förskolorna innebär en lägre peng för deltidsbarn en sämre ekonomisk situation som kan 

vara svår att planera för. Framför allt mindre enheter med få barn kan få sämre ekonomiska 

förutsättningar om de har många barn vars föräldrar är föräldralediga. Olika peng för olika 

vistelsetid innebär mer administration och svårare planering för förskolorna än vad en enhetlig 

peng gör.  

Deltidspengen i andra kommuner 

Majoriteten av kommunerna i Stockholms län har idag bidragsbelopp som fördelas på liknande 

sätt som i Täby kommun, men vissa kommuner har valt att använda enhetlig peng oavsett om 

barnen är i förskolan på heltid eller deltid och oavsett ålder. Flera av kommunerna som 

använder enhetlig peng menar att den förenklade administrationen och planeringen är 

uppskattad bland utförarna.  

Bidragsbeloppen (för kommunal huvudman) är årsbelopp och anges i kronor. 

Kommun 1-2 år 3-5 år 

Vallentuna (2019) 109 600 109 600 

Stockholms stad (2018) 154 037 (1-3 år) 129 309 (4-5 år) 

Upplands Bro (2019) 140 267 109 810 

Vaxholm (2018) 130 924 118 008 

Sundbyberg (2019) 148 896 120 924 

I Vallentuna har man en enhetlig peng oberoende av ålder och vistelsetid. Ett av skälen till 

detta är att det kan vara svårt att med säkerhet fastställa att kostnaderna för de yngre barnen 

är högre än för de äldre barnen. En enhetlig peng kan förenkla administration och planering. 

Möjliga förändringar i deltidspengens nivå 

Ingen förändring 

 Ingen ekonomisk påverkan 

 Ingen förändring i administration  
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Gemensam peng oavsett vistelsetid, den tidigare deltidspengen höjs så att den 
motsvarar den tidigare heltidspengen  

 Stor ekonomisk påverkan (cirka 21 mnkr) 

 Effektiviserad administration 

 

Om alla barn som idag erhåller deltidspeng istället skulle erhålla heltidspeng innebär detta en 

kostnadsökning på cirka 21 miljoner. Beräkningen utgår ifrån åldersuppdelningen fortfarande 

bibehålls och baseras på budgeterat antal barn 2019. 

Gemensam peng oavsett vistelsetid, den tidigare heltidspengen sänks för att inte 
påverka budget 

 Ingen ekonomisk påverkan 

 Effektiviserad administration 

Beräkningar visar att med en gemensam peng skulle pengen vara cirka 95 % av nuvarande 

heltidspeng. Beloppen nedan är cirka belopp och redovisas för att ge en uppfattning om vad en 

förändring skulle innebära. 

Bidragsbeloppen nedan är årsbelopp och anges i kronor. 

Ålder Nuvarande 

heltidspeng 

Förändring 

nuvarande 

heltidspeng 

Enhetlig peng 

1-2 år 130 400  -6300  124 100  

3-5 år 102 600  -4900 97 700  

Viss höjning av deltidspengen, ingen förändring av heltidspengen 

 Viss ekonomisk påverkan beroende på höjning (<21 mnkr) 

 Ingen förändring i administration 

Bidragsbeloppen nedan är årsbelopp och anges i kronor. 

Höjning av deltidspeng Ny deltidspeng Påverkan på 

budget 

10 % Deltid 15 timmar 1-2 år – 71 701  

Deltid 15 timmar 3-5 år – 56 242 

Deltid 25 timmar 1-2 år – 86 041  

Deltid 25 timmar 3-5 år – 67 708  

+2,9 mnkr 

20 % Deltid 15 timmar 1-2 år – 78 219  

Deltid 15 timmar 3-5 år – 61 553  

Deltid 25 timmar 1-2 år – 93 863 

Deltid 25 timmar 3-5 år – 73 863 

+5,8 mnkr 
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30 % Deltid 15 timmar 1-2 år – 84 737 

Deltid 15 timmar 3-5 år – 66 683  

Deltid 25 timmar 1-2 år – 101 685 

Deltid 25 timmar 3-5 år – 80 018  

+8,7 mnkr 

50 % Deltid 15 timmar 1-2 år – 97 774  

Deltid 15 timmar 3-5 år – 76 942 

Deltid 25 timmar 1-2 år – 117 329 

Deltid 25 timmar 3-5 år – 92 329 kr 

+15 mnkr 

 

Utbildningsledningen i Täby kommun föreslår en dialog med utförarna kring de olika 

alternativen.   

 

 

 

Maria Assarsson 

Tf. utbildningschef 


