
 
 

 
Motion. 
Förskolans öppettider behöver anpassas till villkoren på arbetsmarknaden. 
Ett stort problem för många föräldrar idag är att få ihop sina arbetstider med öppettiderna 
inom förskolan. Långt ifrån alla föräldrar har jobb som möjliggör att barnen kan lämnas först 
efter den tid på morgonen då förskolan öppnar, och likaså har långt ifrån alla föräldrar 
möjlighet att hämta sina barn innan förskolan stänger på kvällen. Många är beroende av att 
släktingar eller vänner ställer upp med barnpassning för att de ska kunna arbeta, och för de 
som inte har tillgång till sådan hjälp finns ofta inget annat alternativ än att jobba deltid för att 
få kortare dagar, eller att vid arbetslöshet tvingas avstå att söka vissa jobb just för att det inte 
går att lösa barnpassningen. 
 
Exempelvis kan nämnas en kvinna som jobbar på en mack i kommunen. Hennes arbetstider 
innebär att hon behöver lämna sitt barn redan kl. 05.00 på morgonen om hon ska komma i tid 
till arbetet. Dock finns ingen förskola som har öppet så tidigt, förutom kommunens nattdagis. 
Men på nattdagis får inte kvinnan lämna sitt barn så tidigt på morgonen, utan hon har fått 
beskedet att om barnet ska vara där redan kl. 05.00 på morgonen måste lämning ske på 
kvällen dagen innan. I realiteten skulle det alltså innebära att kvinnans barn får tillbringa i 
princip hela dygnet på förskolan, natten för att sova där trots att mamman då är ledig, och 
dagen för att mamman då jobbar. Hon är nu beroende av att andra människor ställer upp och 
hjälper till med barnpassningen för att hon ska kunna behålla sitt arbete.  
 
Ett liknande exempel handlar om en ensamstående man som är arbetslös elektriker och som 
tvingats avstå från att söka jobb så pass nära som i Stockholm. Anledningen är att man inom 
branschen ofta börjar arbetsdagen redan kl. 07.00, och med den tid som krävs för pendling 
dessförinnan behöver barnet lämnas på förskolan omkring kl. 04.30 på morgonen.  
 
Ett tredje exempel handlar om en ensamstående kvinna som jobbar i en butik i kommunen. 
Hennes arbetsdagar slutar först kl. 19.00 på kvällarna, och då förskolan inte har öppet så länge 
att hon hinner dit och hämta barnet i tid är hon tvungen att be släktingar och vänner att hjälpa 
till med hämtning och barnpassning.  
 
I Kommunals rapport ”Alla andra hämtar tidigt” redovisas resultaten av en undersökning 
genomförd av Novus Opinion i januari 2011. Undersökningen har handlat hämtning och 
lämning på förskolan, och de resultat som framkommit stärker bilden av den problematik som 
redogörs för i ovanstående exempel ur verkliga livet: 
 
 För 30 procent av Kommunals medlemmar med förskolebarn går det inte att arbeta heltid med 

de öppettider som barnens förskolor har. 
 Förskolans öppettider motsvarar inte förälderns behov för var femte förälder bland 

Kommunals medlemmar. 
 67 procent av föräldrarna har inte blivit tillfrågade om vilka behov de har av öppettider på 

förskolan. 



 
 

 
Ovan beskrivna förhållanden är långt ifrån önskvärda. Det borde vara möjligt att i högre 
utsträckning förena föräldraskap med arbete. Med anledning av detta yrkas därför på att 
kommunfullmäktige beslutar: 
 

att ge Barn – och utbildningsnämnden samt Torshälla stads nämnd i uppdrag att anpassa 
förskolornas öppettider till de reella behov som föräldrarna har med anledning av rådande 
arbetstider. 
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