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Svar på medborgarförslag ”Samordnade studiedagar för 
skola och förskola” 

Dnr: UN 17/028 

Sammanfattning av ärendet 

Mattias Kraft har inlämnat ett medborgarförslag där han föreslår att kommunen samordnar 
studiedagar för skola och förskola eftersom det skulle innebära ekonomiska och 
planeringsmässiga fördelar för både föräldrar och arbetsgivare till följd av att föräldrar inte 
behöver ta ledigt lika många dagar, vilket även enligt medborgarförslaget medför ökade 
skatteintäkter för kommunen. 

Till viss del sker redan nu en samordning av flertalet studiedagar inom grund- och 
gymnasieskolan i och med den gemensamma läsårsförläggningen som finns i kommunen och 
som även är anpassad till Stockholm stads läsårsförläggning. Södertälje kommuns 
läsårsförläggning innefattar 16 kompetensutvecklingsdagar för lärare under ett läsår varav 
majoriteten av dessa dagar ligger före terminsstart och efter terminsslut för eleverna samt är 
gemensamma för alla kommunala grundskolor. Generellt har alltid fritidshemmet och 
fritidsklubben öppet på skolorna för att täcka upp behovet av skolbarnomsorg även under dessa 
dagar. När det gäller förskolan omfattas inte den av kommunens läsårsförläggning, med 
undantag för barn i avgiftsfri allmän förskola, eftersom det inte är en obligatorisk skolform med 
lagstadgade elevdagar etc. Denna verksamhet är skyldig att tillhandahålla barnomsorg alla 
vardagar under hela året vilket ger helt andra ramar för verksamheten jämfört med grundskolan. 
Förskolornas och grundskolornas behov av kompetensutveckling och planerings- och 
utvärderingstid ser också mycket olika ut och det råder stora strukturella skillnader 
verksamhetsområdena emellan. Viktigt att poängtera i detta sammanhang att ett barn aldrig 
nekas omsorg om det inte är möjligt för föräldrarna att ta ledigt eller ordna med andra lösningar 
när studiedagarna infaller. T.ex. kan omsorg erbjudas på en annan enhet. Det är svårt att bedöma 
vilka eventuella ekonomiska vinster som en samordning skulle innebära eftersom det är möjligt 
att ta ut föräldradagar och semesterdagar för att kunna vara hemma med barnen då studiedagar 
infaller. 

Mot bakgrund av detta resonemang bedömer utbildningskontoret att det inte är möjligt att 
samordna studiedagar för dessa båda verksamhetsformer, då det i alltför hög grad begränsar 
verksamheternas möjlighet att anpassa utvecklingsarbetet utifrån de behov som råder på den 
specifika enheten eller inom ett visst verksamhetsområde. 
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