Interpellation
Kommunfullmäktige 2020-09-14

Familjer behöver förskola
När Corona pandemin bröt ut i våras valde man att ändra tiden för barn som hade föräldrar som
var hemma. Tiden innan var 30 timmar i veckan och nu sänktes den till 15 timmar. De stora
sjuktalen bland personalen och att man ville begränsa smittorisken hade alla en stor förståelse
för. Många föräldrar valde att inte använda de 15 timmar man var berättigade och barnen fick
vara hemma heltid för hjälpa till i denna stora kris. Trots halvering av tiden har man fått betala
sin ordinarie taxa. Beslutet var till 20200831.
Många såg fram mot en ändring till hösten och att det skulle gå tillbaka till normaltid igen. När
det återstod en och halv vecka till beslutet går ut trodde alla att så skulle bli fallet. Jag fick
frågan både från föräldrar och även från personal på en förskola om det fanns något nytt beslut.
Kontaktade förvaltningen och de uppgav att det inte fanns något nytt beslut om förlängning.
Kontaktade därefter Tobias Hammarberg (L), ordförande för grund-, och förskolenämnden och
fick beskedet att han tagit ett ordförandebeslut att förlänga beslutet om 15 timmar per vecka.
Det gäller till 20201231. Det är mycket dåligt bemötande mot föräldrar och personal att beslutet
kommer med så kort framförhållning. Pandemin har bromsat in och alla kranskommuner har
återgått till normala tider. Från Folkhälsomyndigheten har man öppnat upp för provtagning om
ett barn har symtom på förkylning för att det inte ska behöva vara hemma för länge.
Det här innebär stora problem för barnen som riskerar att bli understimulerade av att inte få en
pedagogisk stimulering. De hamnar även kunskapsmässigt efter de barn som har längre dagar i
förskolan. Även tiden för lek med kamrater begränsas och de hamnar utanför i barngrupperna.
Många av de gemensamma projekt som görs är de inte fullt ut delaktiga i. Speciellt vid
inskolning vid en ny förskola är det förödande att enbart vara där tre ggr i veckan. Barnen får gå
hem mitt i lek och pedagogisk aktivitet. Aldrig vara med vid mellanmål och känner sig utanför.
Man kan vara hemmavarande förälder pga många anledningar. Många är barnlediga och har ett
mindre barn att ta hand om. Det går inte att gå på föräldrar- barnaktiviteter för bebisar, där får
inte äldre syskon vara med.
Det är många som arbetar hemma nu och blivit uppmanade av pedagoger att ha sitt barn
hemma. Det försvårar att försöka klara både arbete och barn. Även om en förälder är hemma

med mindre barn och den andra arbetar hemma är det mycket svårt att ha ett större barn som
pockar på uppmärksamhet.
En annan grupp är de arbetslösa, som har ökat markant i antal nu, de har svårt att hinna söka
jobb och får en mycket begränsad tid att gå på anställningsintervjuer.
När det gäller avgiften tar man fortfarande ut den avgift man har sedan tidigare. Det finns regler
om allmän förskola i lagen som ger rätten till 15 timmar/vecka utan avgift. Om man ansöker det
förlorar man sin förskoleplats och man kan inte heller pausa platsen. Detta drabbar
arbetssökande och lågavlönade hårt som redan har en begränsad ekonomi.

Jag vill därför ställa följande frågor till Tobias Hammarberg, ordförande i grund- och
förskolenämnden:
1. Vilken konsekvensanalys har gjorts innan nya beslutet togs när det gäller vilken
påverkan det innebär för barnen med neddragning av tid?
2. Hur ser du på de försvårade konsekvenser som drabbar föräldrarna?
3. Givet att andra kommuner har gått tillbaka till normaltid för barn åt hemmavarande
föräldrar, vilka förutsättningar tycker du behövs för att Haninge kommun ska återgå till
normaltid i förskolan?
4. Hur länge kan man behålla den högre taxan trots neddragning av tiden?

Åsa Bååth (V)

