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Kommunfullmäktige 2021-04-12

Behåll Nattugglan - den enda kommunala barnomsorgsverksamheten med obekväm
arbetstid

Vänsterpartiet Haninge anser att det är viktigt och nödvändigt att det finns kommunal
barnomsorg på både dagtid och obekväm arbetstid tillgängligt för medborgarna. En nedläggning
av Nattugglan, som är den enda kommunala barnomsorgsverksamheten med obekväm
arbetstid, menar vi är ett beslut av ledningen som missgynnar medborgarna.

Många av de vårdnadshavare som använder sig av verksamheten är ensamstående föräldrar
som kämpar med att få ihop sin vardag och ekonomi med nattskift och kvällsarbete. För dessa
familjer betyder Nattugglans verksamhet oerhört mycket. Att stänga ner Nattugglan skulle leda
till att många får svårare att tacka ja till arbetspass på kvällen och därmed en svårare
ekonomisk situation. Nattugglan är dessutom centralt belägen i Handen med knutpunkt för
bussar och tåg, vilket underlättar för många familjer med lämning och hämtning. Att hänvisa till
privata alternativ på andra kommundelar längre bort krånglar till det för många vårdnadshavare,
framförallt för de som saknar tillgång till bil.

Med endast privata alternativ till barnomsorg på obekväm tid så finns risken att barn och
föräldrar hamnar utan barnomsorg när privat verksamhet läggs ner eller av annan anledning
inte klarar av att utföra uppdraget. Risken med privata alternativ som har vinstintressen är att
personalens och barnens bästa åsidosätts i syfte att spara in på varenda krona i egen ficka.
Med kommunala alternativ kan vi säkerställa en god kvalité, ha god insyn i verksamheterna och
se till att det råder en god arbetsmiljö för alla involverade i verksamheten. Kommunal
verksamhet är ett tryggt alternativ för vårdnadshavare, personal och barn. Kommunen borde se
Nattugglan som den stora tillgång den är för många av medborgarna och vara stolta över
verksamheten och stötta den. Medborgare i Haninge kommun borde ha samma service till
barnomsorg på obekväm arbetstid som medborgare i Stockholm stad, Tyresö och Huddinge
kommun har.

Antalet barn på förskolan Nattugglan har nu dessutom ökat sedan beslutet om nedläggning togs
hösten 2020, så argumentet om att det är för få barn under verksamhetens öppna tider ser inte
vi som motiverat längre. Vi har även nyligen, 2021-02-10, haft ett beslut uppe på nämnden om
att ge barn som går på dagverksamheten Aspens förskola förtur till Nattugglans verksamhet.



Det känns därmed inte rimligt att lägga ner Nattugglan även utifrån detta perspektiv. Det tar tid
att bygga upp en ny verksamhet och se en ekonomi i balans.

Därför vill vi se att förskolan Nattugglan ska få vara verksam även efter 2021-12-31 och ges de
förutsättningar de behöver, som t.ex. mer marknadsföring, för att kunna fortsätta sin
verksamhet.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

1. att upphäva det tidigare beslutet om avveckling av förskolan Nattugglan som togs på
Grund- och förskolenämndens möte 2020-09-23. Därmed fortsätter Nattugglan sin
verksamhet utan hot om nedläggning.
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