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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Micaela Holmén

Borttagande av ramtid för öppettider och riktlinje för måltider i
Täby kommuns förskolor och fritidshem
Sammanfattning
De ramtider avseende Täby kommuns förskolors och fritidshems öppettider som regleras i
dokumentet Regler för placering peng och avgift föreslås tas bort då ramtider som reglering
av förskolors och fritidshems öppettider inte har något stöd i skollagen. Förskolornas och
fritidshemmens öppettider bör istället regleras av nationella styrdokument.
Riktlinjen avseende antal måltider i Täby kommuns förskolor som skrivs fram i dokumentet
Information till utförarna om barnomsorgspeng, riktlinjer för barnomsorgspeng fr.o.m. 1
augusti 2006 slår fast att pengen som betalas ut för barn i förskola i Täby kommun inrymmer
medel till daglig servering av ett lagat mål mat, frukt samt frukost eller mellanmål inom
förskolan/familjedaghemmet. Enligt skollagen ska antalet måltider och i förskolan utgå från
barnets bästa och behöver därför baseras på barnets vistelsetid, ålder och behov. Därför
föreslås att riktlinjen tas bort.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att ta bort ramtider som reglering av
förskolornas och fritidshemmens öppettider per 01-01-19.
2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att ta bort riktlinjen avseende antal måltider på
Täby kommuns förskolor per 01-01-19.

Ärendet
Ramtid för förskolans öppettider
I dokumentet Regler för placering peng och avgift 2018 regleras förskolornas och
fritidshemmens öppettider i form av en ramtid som för en heltidsplats i förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg i särskild lokal omfattar 52,5 timmar per vecka och i pedagogisk
omsorg i hemmet 48 timmar per vecka. Heltidsplatsen omfattar vidare ett flexibelt
öppethållande som utgår från vad som anses vara normal arbetstid under vardagar dagtid.
Öppettider baserade på ramtiden ska anpassas till vårdnadshavarnas behov.

Med särskild lokal avses pedagogisk omsorg som inte bedrivs i hemmet.
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Tillämpningen av ramtider som reglering av förskolors och fritidshems öppettider har inte stöd
i skollagen. Enligt skollagen kapitel 8 paragraf 5 ska barn från och med ett års ålder erbjudas
förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete, studier
eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. I enlighet med
paragraf 7 ska barn även erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter,
veckoslut eller i samband med större helger. Detsamma gäller för fritidshem vars öppettider
regleras i kapitel 14 paragraf 3-8 i skollagen. Förskolan och fritidshemmet ska anpassa sina
öppettider med hänsyn till ovanstående paragrafer och beslutade ramtider som reglering av
förskolornas och fritidshemmens öppettider föreslås därför tas bort.
Måltider i förskolan
I all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med
barn avses varje människa under 18 år. Måltider i förskolan bör därför utformas och planeras
utifrån barnens bästa. Livsmedelsverkets rekommendationer Bra måltider i förskolan från
2016 bör användas som utgångspunkt: ”Barn behöver i stort sett lika mycket näring som
vuxna, men äter oftast inte lika stora portioner. För att täcka behovet av energi och
näringsämnen behöver intaget fördelas på flera måltider under dagen, vanligtvis frukost, två
huvudmål och två till tre näringsrika mellanmål. Tillsammans bör frukost, lunch och
mellanmål i förskolan ge cirka 70 procent av dagsbehovet.”.
I dokumentet Information till utförarna om barnomsorgspeng, riktlinjer för
barnomsorgspeng fr.o.m. 1 augusti 2006 slås det fast att pengen som betalas ut för barn i
förskola i Täby kommun inrymmer medel till daglig servering av ett lagat mål mat, frukt samt
frukost eller mellanmål inom förskolan/familjedaghemmet. Riktlinjen är inte i linje med
Livsmedelsverkets rekommendationer då antalet måltider i förskolan bör utgå från barnets
vistelsetid, ålder och behov. Därför föreslås att riktlinjen tas bort.

Ekonomiska aspekter
Förslaget kan innebära ekonomiska konsekvenser för förskolor och fritidshem som behöver
erbjuda barnen fler måltider eller längre öppettider.

Överväganden
Inga andra överväganden än de som anges under rubriken ekonomiska aspekter har gjorts.

Utbildningschef
Patrik Forshage
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