
Frågan vi ställde till kommunerna var "Hur många ti mmar per vecka får ett barn som har fått ett syskon  
(med föräldraledig förälder) vara på förskolan? Ang e i antal timmar per vecka"

Kommun
Timmar/ve
cka Plats för beskrivning av regelverket

Ale 15 de 15 timmarna fördelas på 5 dagar/vecka och 3 timmar/dag eller 3 dagar/vecka och 5 timmar/dag. Väljer förälder 3 dagar/vecka väljer också förälderna vilka 3 veckodagar.

Alingsås 15

Alvesta 15 enligt lagstiftningen

Aneby 15 15 timmar

Arboga 15

Arjeplog 15

Arvidsjaur 15 Barn till föräldralediga föräldrar har rätt till plats i förskola. Rätten för plats gäller för 15 timmar i veckan,

Arvika 15 3 dagar 9-14 (5 tim) eller 5 dagar 9-12 (3 tim)

Askersund 15

Förskoleverksamheten.
Vistelsetid.

Avesta 15

Bengtsfors 15 När barnet fått ett syskon erbjuds de 15 timmar/vecka. Förälder får tillsammans med personalen göra upp om hur dessa 15 timmar/vecka fördelas på antal dagar.

Berg 15

Boden 15

Bollebygd 15 Regelverket samt skollagen anger 15 timmar per vecka.

Bollnäs 15 Följer lagstiftningen. Ibland gör förskolechefer undantag pga av barnets eget behov och familjens situation

Borgholm 15

Borlänge 20

Barn som har en förälder som är arbetssökande/föräldraledig har rätt till verksamhet under 20 timmar i veckan. Hur tiden fördelas bestäms av verksamheten utifrån bästa pedagogiska 
kvalitet för barnen. Viss hänsyn kan tas till föräldrars önskemål.

Borås 15

Botkyrka 35

Alla har rätt till 35 timmar i veckan, oavsett vad föräldrarna sysslar med. Arbetar eller studerar de så har de givetvis rätt till att ha barnet på förskolan mer än 35 timmar om det behövs,. 
Jobbar de 40 timmar/vecka har de rätt till 40 timmar, plus restid till och från jobebt/studierna.

Boxholm 15

Bromölla 15 I samband med syskons födelse kan barnet behålla sina schematider 10 dagar efter nedkomst därefter är vistelsetiden 3 tim/dag eller 15 tim/vecka. 

Bräcke 15

se ovan (Inget annat regelverk än att föräldralediga kan ha barnomsorg 3 tim/dag. Eftersom avgiften blir så pass mycket lägre är föräldrarna själva angelägna om att ändra vistelsetiden 
ganska omgående så det innebär inga problem)

Burlöv 15

Barn vars föräldrar är föräldralediga erbjuds vistelsetid om 15 tim/vecka fördelat med 2½ dag; ena veckan måndag o. onsdag 8-14 samt fredag 8-11 och andra veckan tisdag o. torsdag 8-14 
o. fredag 8-11. Alternativt 3 tim/dag.

Båstad 15 Enligt skollagen.

Dals-Ed 15



Kommun
Timmar/ve
cka Plats för beskrivning av regelverket

Danderyd 20

På alla kommunala förskolor finns alternativet att gå 24 timmar under "skolterminen " och alla lov utom ett kortare är barnet ledigt. Många av de fristående förskolorna erbjuder även detta 
alternativ.

Eda 15 15 tim/vecka , men det kan vara mer om behov finns

Ekerö 25

Efter syskons födelse erbjuds förskoleplats i samma utsträckning som tidigare under två månader och vid tvillingsyskons födelse under sex månader. Därefter erbjuds förskoleplats upp till 
25 tim/vecka för förskolebarn.

Eksjö 15

Emmaboda 15

Eskilstuna 15 När vårdnadshavare/förälder är helt föräldraledig i samband med nytt barns födelse har barn i kommunal förskoleverksamhet rätt till plats 15 timmar per vecka.

Eslöv 15

Essunga 15

Fagersta 15

Falkenberg 15

Falköping 15

Falun 15 Enligt Skolverkets regler för föräldraledighet.

Filipstad 15

Finspång 15

FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR BARN TILL FÖRÄLDRALEDIGA 
Barn till föräldralediga med yngre syskon har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. För att barnet/barnen ska vara berättigad till plats skall en vårdnadshavare vara ledig enligt 
Föräldraledighetslagen. (Påskriven ledighetsansökan alternativt intyg från Försäkringskassan bifogas ansökan).

VISTELSETID FÖR BARN TILL ARBETSSÖKANDE OCH FÖRÄLDRALEDIGA
Barnets vistelsetid fastställs i en skriftlig överenskommelse/schema mellan vårdnadshavare och förskola/pedagogisk omsorg. 
Förläggningen av tiden läggs upp utifrån barnets behov, organisationens förutsättningar samt vårdnadshavares önskemål. Om vårdnadshavares önskemål är förenliga med barnets behov 
och verksamhetens organisation ges förskolepersonalen rätt att tillstyrka önskemålet. I annat fall överlämnas synpunkter till beslutande förskolechef. Ett schema skall fastställas och 
inlämnas till förskolans expedition.
Respektive förskola kan utforma alternativa ramar för när verksamheten bäst klarar att ta emot barn till arbetssökande och föräldralediga. Ramarna kan vara en hjälp för personal och 
föräldrar att se till att barnet får en så bra dag som möjligt vid förskolan.

Flen 20

Forshaga 15

Föräldrar får erbjudande om två olika sätt att lägga sina 15 timmar. Den enskilda förskolan planerar de två olika erbjudandena utifrån vad som är bra för hela barngruppen.
Oftast är erbjudandena 3 timmar varje dag eller 5 timmar 3 dagar i veckan. Föräldrar och personal kan även göra undantag.

Färgelanda 15

Gagnef 15

Gislaved 15

Gnesta 15

Gnosjö 15

De 15 timmarna kan fördelas på 3 timmar per dag eller fem timmar i tre dagar.
Regelverket säger att barnets vistelsetid görs upp mellan vårdnadshavare och personalen på förskolan.



Kommun
Timmar/ve
cka Plats för beskrivning av regelverket

Gotland 15 Enligt skollag kap 8 6 §.

Grums 15 När vårdnadshavare är föräldraledig i samband med barns födelse har syskon rätt till plats 15 tim /veckan.

Grästorp 20

Gullspång 15

Gällivare 15 se tidigare beskrivning (Föräldrarlediga har rätt att ha sina barn 15 timmar / vecka)

Gävle 15

Barn vars förälder är föräldraledig med annat barn får vara på förskolan 3 timmar/dag, 5 dagar i veckan eller 5 timmar/dag, 3 dagar i veckan.
Det vanligaste är att barnen går 9-14, tisdag-torsdag.
Under skolans jul- och sommarlov erbjuds förskola 8-11 varje dag.
Förskolechef beslutar om tid utöver 15 timmar i veckan.

Göteborg 15

Habo 15 För barn till arbetslösa och föräldralediga gäller 15 tim/vecka (förskola och pedagogisk omsorg)

Hagfors 15

Hallsberg 15 Enligt skollagens minimibestämmelser.

Hammarö 15 Efter dessa 10 dagar har barnet rätt till 15 timmar per vecka. (De barn med rätt till allmän förskola har rätt att utöka närvarotiden till 20 timmar/vecka)

Haninge 25

Haparanda 15 4-5 år 24 timmar

Heby 15 Vid arbetslöshet elle föräldraledighet med yngre syskon är vistelsetiden 15 timmar per vecka. Timmarna förläggs så att det passar den pedagogiska verksamheten.

Hedemora 15

Helsingborg 15

Herrljunga

Hjo 15

Hofors 15

Huddinge 15 15/v hela året eller 25/v under läsåret

Hudiksvall 15

Skollagen kap 8 och 6§. Barn vars föräldrar är arbetslösa och föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst 
tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Hultsfred 15

Hylte 15 -

Håbo 15

Hällefors 15

kan välja på tre alternativ:
3 timmar 5 dagar i veckan fm
3 timmar 5 dagar i veckan efterm
5 timmar i veckan 3 dagar

Härnösand 15

Barn i ålder 1-5 år, vars vårdnadshavare är föräldraledig för vård av annat barn, har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar/vecka. Barnets behov avgör hur tiden förläggs, vilket innebär att 
olikheter kan finnas.



Kommun
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Härryda 15 Om det finns särskilda skäl kan vistelsetiden överskrida 15 timmar.

Hässleholm 15

Vid föräldraledighet får barnet vara på förskolan/pedagogiska omsorgen 3 tim/dag eller 15 tim/vecka på de tider som verksamheten erbjuder. Skolbarn får inte vara kvar på 
fritidshemmet/pedagogiska omsorgen vid föräldraledighet.

Höganäs 15

Högsby 15

Hörby 15

Höör 15

Jokkmokk 15

Järfälla 15

I broschyren "Avgifter och regler, förskola, familjedaghem, fritidshem, fritidsklubb" Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen.
Finns även på kommunens hemsida

Jönköping 15

Kalix 15

Kalmar 15

Karlsborg 15

Karlshamn 15

Barn vars vårdnadshavare som är föräldraledig för vård av annat barn enligt föräldraledighetslagen erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka tiden förläggs på tre dagar i veckan 
mellan cirka kl. 09.00-14.00.

Karlskoga 15 Barn mellan 1- 5år får vara i verksamheten när förälder är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen.Tid som erbjuds är ti-to kl 8.30-13.30.Detta gäller från de dag mamman kommer från BB

Karlskrona 15 15 t/v såvida det inte finns särskilda skäl/behov som gör att barnet beviljas utökning av tiden

Karlstad 15

Katrineholm 15 15 h per vecka fördelat på 3 timmar per dag

Kil 15

Kiruna 15 Se ovan (ERfter 30 dagar till 15 tim/vecka)

Klippan 15

Knivsta 15 Den begränsade tiden för barn 1-5 år träder ikraft för en månad efter syskonets födelse. Detta gäller även vid vårdnadshavares arbetslöshet.

Kramfors 15 De 15 timmarna fördelas tre timmar per dag ca 8:00 - 11:00

Kristianstad 15

Kristinehamn 15 15 timmar per vecka om inte förskolechefen gör en bedömning att barnet har särskilda behov av mer tid.

Krokom 15

Kumla 15

Kungsbacka 15

Kungälv 15
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Kävlinge 15

se tidigare svar (Om du blir arbetslös eller föräldraledig och är biologisk eller adoptivförälder, får ditt barn behålla platsen en månad efter nedkomst och med samma schema som tidigare. 
Väljer du att ta ut föräldraledighet en eller flera veckor innan nedkomsten, dock maximalt 60 dagar, kvarstår rätten att behåll samma schema som tidigare och dessutom en månad efter 
nedkomst. Sedan begränsas tiden till 15 timmar per vecka, med verksamhet samma dagar som den allmänna förskolan.)

Köping 15 Familjen väljer mellan 8,30-11,30 eller 13,00-16,00

Köping 15

Laholm 15

Landskrona 15 Grund förläggningen av tid är 3tim/dag 5 dagar /v. Men även 5tim/dag 3 dagar/v förekommer. Det är ansvarig förskolechef som ansvarar för planering och förläggning av tid på sin enhet.

Laxå 15 3x5 tim eller 5x3 tim.

Lekeberg 15 Se ovan (I och med syskons födelse får barnet vara på förskola el.familjedaghem 15tim/v.)

Leksand 15

Lerum 15

Lessebo 15 Föräldralediga barn 15h/vecka 3h/dag eller 5h/3dagar/veckan

Lidingö 30

Lidköping 15

Lilla Edet 15 enligt ovan (Regel enligt ovan efter det att de 10 dagarna har gått. Sedan kan vårdnadshavare välja en "15-timmars"-placering för det äldre syskonet)

Linköping 15

Syftet är att ge barnet möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i pedagogisk verksamhet. 
Samråd ska ske kring förläggningen av vistelsetiden. Skälig hänsyn ska då tas till barnets behov av kontinuitet, till vårdnadshavarens önskemål och till verksamhetens organisatoriska 
förutsättningar.  Ansvarig rektor/förskolechef fattar sedan beslut om förläggningen. Lunch kan ingå de dagar vistelsen är 4 timmar eller längre.

Ljungby 15

Ljusdal 15 Se ovan (Barn som fått syskon har rätt till 15 timmars förskola/omsorg / vecka)

Ljusnarsberg 15

Lomma 15

15 tim fördelade på 3 tim gånger 5 dagar kl 9-12 eller 15 tim fördelade på 3 dagar lö 9-14 tisdag-torsdag.
25 timmar per vecka för 6-åringar i förskoleklass.

Ludvika 15 Barn vars förälder är föräldraledig till annat barn har rätt till 15 tmmar per vecka. Antingen fem dagar a tre timmar eller tre dagar a fem timmar

Luleå 15 Barn till föräldrar som är föräldralediga, med nyfött syskon, har rätt till plats i förskola/familjedaghem 15 tim/vecka

Lund 25

Lycksele 15

Lysekil 15 barn vars föräldrar är föräldralediga ska erbjudas förskola minst tre timmar/dag eller femton timmar/vecka.

Malmö 15

Malung Föräldrar och personal diskuterar vilka tider som passar utifrån barnet och familjens situation.

Mariestad 15

Mark 15 http://www.mark.se/Utbildning/Forskola/Grunder-for-att-fa-plats-i-forskolan/
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Markaryd 15 De barn som utifrån sin abehov behöver utökad vistelestid får detta

Mellerud 15

Mjölby

Mora 15

Motala 15

Munkedal 15

Munkfors 15

Mölndal 15

Innebär ex 
Vistelse fem dagar i veckan = tre timmar per dag
Vistelse tre dagar i veckan = fem timmar per dag

Mönsterås 15

Mörbylånga 15

Nacka 25

Nora 15

Norberg 15

Nordanstig 15 Kommunens hemsida och anslaget på varje förskola

Nordmaling 15

Norrköping 15

Norrtälje 15 Kommunen följer Skollagen som anger den minsta tiden en kommun är skyldig att erbjuda plats dvs. 15 h/vecka.

Norsjö 15

Nybro 15

Nykvarn 15 Se ovan ingen skillnad

Nyköping 15

För barn till platsinnehavare, som är föräldraledig i samband med nytt barns födelse/mottagande av adoptivbarn eller är arbetslös, är placeringstiden högst 15 timmar per vecka i förskola och 
högst 10 timmar per vecka i fritidshem. Denna placeringstid ska tillämpas först när tiden för föräldraledighet eller arbetslöshet beräknas pågå längre än en månad.

Nynäshamn 30

Nässjö 15 Dessa timmar är fördelade på 3 timmar/dag men kan förämdras i samförstånd mellan föräldrar och förskolans personal.

Olofström 15 Allmän förskola 15/h disponeras enligt förälders önskan

Orsa 15

Orust 15

tisd-torsd 9-14
Undantag: Barn/familjer i behov av särskilt stöd då förskolechef eller specialpedagog kan göra annan bedömning.

Oskarshamn 15

Ovanåker 15
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Pajala 15

Partille 15

Perstorp 15

Piteå 15 Samma som tidigare beskrivning (Vid föräldraledighet kan de äldre barnets plats bli en föräldraledighetsplats (15 timmar per vecka) eller allmän förskoleplats)

Ragunda 15 Se föregående svar (Allmän förskola gäller när en förälder är hemma, då får syskonet vara på förskolan ti-to mellan 09.00-14.00)

Robertsfors 15

Ronneby 15 Se tidigare svar, vi följer skollagen och tillämpar individuell prövning i andra fall

Rättvik 15 Schemat görs upp i samråd mellan personal och föräldrar.

Sala 15

Salem 15

Sandviken 15

Sigtuna 15 SK tilllämpar de regler som lagen föreskriver om 15 timmar/vecka.

Simrishamn 20

Sjöbo 15

De får vara på förskolan 15 timmar i veckan. Denna tid  kan fördelas på olika sätt. ex. fem dagar á tre timmar eller tre dagar á fem timmar. Detta kan också skilja sig åt på de olika 
förskolorna i kommunen.

Skara 15

Skellefteå 15

Skurup 15

Skövde 15 se ovan (Förskolebarn har rätt till barnomsorgsplats 15 timmar i veckan enligt fastställt schema när förälder är föräldraledig för syskon eller då förälder är arbetssökande.")

Smedjebacken 15

Sollefteå 15

Föräldern kan även välja att ha barnet på förskolan 25 timmar/vecka under skoldagar, dvs barnet vistas på förskolan samtidigt som eleverna i närliggande skola är på skolan och när loven 
infaller är barnet hemma.

Solna 30

Sorsele

Sotenäs 15

Stenungsund 15 Barn i behov av särskilt stöd har rätt till 20 timmar/vecka.

Stockholm 30

Storfors 15

Storuman 15

Strängnäs 15

Strömstad 15

Strömsund 15
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Sundbyberg 30

Sundsvall 15

Barnet läggs om till placering 15t/v from dagen efter det nya syskonet fötts.
Om förälder och lilla syskonet behöver vara kvar på BB eller barnkliniken pga särskilda omständigeter, får barnet behålla tidigare omfattning tills de kommer hem.

Sunne 15

Surahammar 15 Syskonplats innebär rätt för barnet att vara på förskola 15 timmar per vecka. Fördelningen av tiden bestäms i samråd med respektive vårdnadshavare.

Svalöv 15 Om det finns behov hos barnet för att vistas fler timmar på förskolan än 15 kan man söka om utökad vistelsetid.

Svedala 15

Svenljunga 15 De 15 timmarna är förlagda till 3 timmar per dag 5 dagar per vecka.

Säffle 15 Regelverket följer skollagens krav avseende rätt till plats under föräldraledig dvs. minst 15 tim/vecka.

Säter 15

Söderhamn 15 Riktlinjer för 15 timmar, finns på kommunens hemsida

Söderköping Finns beskrivet i kommunens regler på hemsidan

Södertälje 24 Alla barn har rätt till 24 timmars vistelstid.

Sölvesborg 15

Tanum 15

Tibro 15

Tidaholm 15

Timrå 15

Tjörn 15

Torsby 15

Tranemo 15

Tranås 15

Trelleborg 15 15 timmar per vecka gäller för barn vars föräldrar är  färäldralediga.

Trollhättan 15

http://www.trollhattan.se/Documents/Utbildning/Barnomsorg/koregler.pdf

Efter dialog med vårdnadshavare och i samråd med sin personal, beslutar förskolechef hur vistelsetiden förläggs för barn som är placerade tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka, 
utifrån en professionell bedömning efter det enskilda barnets behov och förskolans organisatoriska möjligheter.

Trosa 20 do (Vid föräldraledighet får barn behålla sin plats upp till 20 timmar i veckan)

Täby 15 15t/v hela året eller 25t/v under skolan terminer

Töreboda 15

Barn till föräldraledig får ha 15 timmars vistelsetid/vecka. Timmarna kan läggas 3 tim under 5 dagar eller 5 timmar under 3 dagar. 
Fr om 1/9 det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften med 35%.
Man har även rätt från skolstarten det år barnet blir 3 år att gå kostnadsfri Allmän förskola. Den är förlagd 3 timmar på fm och utan måltider. Allmän förskola har lov efter grundskolans läsår.

Uddevalla 15 Se ovan (Barn som får syskon behåller sin omfattning i tid 1 månad efter syskonets födelse. Därefter gäller 15 timmar/vecka.)
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Ulricehamn 15 Enligt lagen får vårdnadshavare lämna 15 timmar i veckan

Umeå 15 http://umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/forskolaochbarnomsorg/vilkaharratttillbarnomsorg.4.5df2398c11695225c3780007000.html

Upplands-Bro 25 Tillsynstiden är begränsad till 5 timmar per dag föredrädesvis 9-14. Förskoleschefen avgör om annan förläggning av tiden ska ske.

Uppsala 20 se svar på tidigare fråga. (Barn i åldern 1-5 år med vårdnadshavare som är föräldraledig för yngre syskon har rätt till 20 timmars förskoleverksamhet per vecka.)

Vadstena 15 Se ovan. (Vi har  lagt ut  3 dagar/vecka.Passar verksamheten bra i vår kommun just nu.Varje enhet bestämmer vilka dagar som 15-timmars barnen ska komma. )

Vaggeryd 15

Barn vars föräldrar är föräldralediga

Vid föräldraledighet har du rätt att behålla plats för dina barn på ordinarie schema 1 månad efter beräknat förlossningsdatum. Barn 1-5 år har därefter rätt till omsorg 3 timmar/dag eller 15 
timmar/vecka. Tiden för placering bestäms i samråd med förskolan. Anmälan om ändrat  tillsynsbehov skall lämnas in senast 1 månad innan förändringen skall träda ikraft.

Valdemarsvik 15

Vallentuna 15 Fom 2013 blir det 20h/v.

Vansbro 15 Skollagen 8 kap, 6§

Vara 15

Varberg 15 se förra frågan (Barn till föräldralediga vårdnadshavare har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsord dagtid helgria dagar. Omfattningen är 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka.)

Vaxholm 15

Vellinge 15

Vetlanda 15 se tidigare svar (Syskon får endast var 15 timmar i veckan när föräldrarna tar ut föräldrapenning för det nyfödda barnet/barnen i familjen.)

Vilhelmina 15

Vimmerby 15 Barn vars föräldrar är föräldralediga har rätt att erhålla eller behålla plats i förskoleverksamheten normalt tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Vindeln 15

Vingåker 15

Vårgårda 15 Barn vars föräldrar är föräldralediga har rätt till 3 tim/dag eller 15 tim/v

Vänersborg 15

Vännäs 15 Barnomsorg erbjuds därefter i form av förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar förskolechef om förläggning av tiden.

Värmdö 15

Arbetslösas och föräldraledigas barn har rätt från ett års ålder till plats i förskola. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga skall erbjudas plats tre timmar per dag eller 15 timmar 
per vecka. Timmarna bör fördelas jämt över veckans dagar. Förläggningen av vistelsetiden beslutas av skolledningen efter samråd med föräldrar och personal.

Västervik 15 15 timmar per vecka

Västerås 15

Ydre 15 Vid föräldraledighet har äldre syskon rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Gäller hela året, även sommaren.

Ystad 15 Barn vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn, skall tillhandahållas förskoleverksamhet minst 3 timmar/dag eller 15 timmar per vecka
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Åmål 15 Alla barn i ålder 1-5 år vars vårdnadshavare är föräldraledig har rätt till 15 tim/vecka

Ånge 15

Åre 15

Vi erbjuder enbart det som lagen säger. Undantag görs om det finns särskilda behov kring barnet som gör att tiden behöver utökas. Då får föräldrarna göra en skriftlig ansökan om detta och 
det är skolchefen som har delegation på att fatta beslut.

Årjäng 15

Åsele 15 se svar ovan (Barn till föräldralediga har rätt att vara 15 timmar per vecka.)

Åstorp 15 Vid föräldraledighet kan barnet vistas 15 timmar/vecka på förskolan

Åtvidaberg 15

Älmhult 15

Föräldraledig eller arbetslös förälder erbjuds möjlighet till att välja hur barnets 15 timmar ska schemaläggas. Detta görs i dialog med pedagog och förskolechef utifrån barnets och 
verksamhetens bästa.

Älvsbyn 15

Ängelholm 15

Öckerö 15

Vistelsetiden för barn i förskola vars vårdnadshavare är föräldralediga är 15 timmar i veckan. Tiden förläggs av personalen för att anpassas till övrig verksamhet. Den begränsade tiden 
träder i kraft 14 kalenderdagar efter syskonets födelse.

Ödeshög

Örebro görs upp mellan föräldrar och förskola

Örkelljunga 15

Örnsköldsvik 15

Östersund 15

Föräldrar som är föräldralediga med ett yngre syskon får nyttja platsen 15 timmar/vecka. Föräldrar som vill behålla förskoleplats för sitt/sina barn under föräldraledigheten skall anmäla detta 
på särskild blankett som skickas till barnomsorgsförmedlingen. Under en månad efter syskons födelse får plats nyttjas i samma utsträckning som tidigare.

Österåker 30 Reglerat i Österåkers kommuns riktlinjer

Östhammar 15

Östra Göinge Förskolechef beslutar i samråd med förälder

Överkalix 15

Övertorneå 15


