Utökad omsorgstid från 15 till 20 timmar
Beräkning - effekter
En regeländring från 15 till 20 timmar måste speglas i två perspektiv, dels ur centralt
(förvaltningsbudgeten) och dels ur ett lokalt (resultatenheten):
1. CENTRALT (FÖRVALTNINGSBUDGETEN)
Från förvaltningsbudgeten utbetalas ersättningar i form av en peng (bop, dop etc) för de barn
verksamheten tar emot.
Prislistan i förskolan består av en hel- alternativt en halv ersättning.
Halv ersättning betalas för barn med en omsorgstid upp till 15 timmar och hel ersättning
därutöver. I det nya förslaget om utökad tid föreslås halv ersättning utgå upp till 20 timmar.
Samtidigt föreslås restriktivare regler för dispenser för omsorgstid mer än 20 timmar.
Sammantaget beräknas detta ge en besparing i den centrala förvaltningsbudgeten för förskolan
med ca 2,6 miljoner och för skolbarnsomsorgen med 1,9 miljoner.
Familjedaghemmen, som är en relativt liten verksamhet i förhållande till förskolan, ska enligt
politiska direktiv kompenseras för den utökade tiden. Kostnaden för mertiden blir dock
marginell.
Med den nya regeln sjunker intäkterna något. Förändringen av omsorgstiden beräknas ge en
minskad intäkt i förskolan och skolbarnsomsorgen med 0,4 miljoner.
Besparing centralt: Nettobesparing 4,1 miljoner.

2. LOKAL BUDGET (RESULTATENHETEN)
Ett mer restriktivt förhållningssätt till dispenser innebär en direkt minskad intäkt till förskolan
med 2,6 miljoner kronor och i skolbarnsomsorgen 1,9 miljoner.
Minskade intäkter till förskolan och skolbarnsomsorgen: (Bop) Förskolan 2,7 miljoner,
(SBO-peng) Skolbarnsomsorgen 1.9 miljoner.
Den nya regeln med hårdare krav för att bevilja dispenser innebär att bara ett fåtal av de barn
som i dag vistas i skolbarnsomsorgen, med dispens, kommer att finnas kvar i verksamheten. I
förskolan finns i snitt 400 barn registrerade med en omsorgstid upp till 15 timmar i veckan.
Med en utökning av timantalet till 20 timmar kan man anta att ungefär samma volym barn
kommer att finnas i förskolan ytterligare fem timmar i veckan när den nya regeln trätt i kraft.
Eftersom verksamheten inte kompenseras för mertiden, som beräknas till 2,7 miljoner totalt
för hela verksamheten, måste den ses som en effektiviseringsåtgärd. Hur mertiden hanteras på
den lokala förskolan är svårt att förutse och beror framförallt på hur många 15-timmarsbarn
som verksamheten tagit emot. Merparten (ca 88 procent) av de barn som vistas 15 timmar
återfinns i dag på de kommunala förskolorna.

BESPARING CENTRAL BUDGET
(FÖRVALTNINGSBUDGET)
Förskolan kostnader
Förskolan intäkter
Netto
SBO kostnader
SBO intäkter
Netto
Totalt netto besparing för införande av 20
timmarsregel/minskat antal dispenser

Miljoner kronor
2,6
-0,2
2,4
1,9
-0,2
1,7

4,1

Den nya regeln förväntas minska administrationskostnaderna för hanteringen av
dispenser.

