
Eget förslag
Grund- och förskolenämnden  2021-06-09

§ 71 Beslut gällande den tillfälliga förändringen av
barnomsorg för barn vars föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga

När pandemin bröt ut för mer än ett år sedan halverades tiden på förskolan för barn
med hemmavarande vårdnadshavare till 15 timmar i veckan. De stora sjuktalen
bland personalen och att man ville begränsa smittorisken hade alla en stor förståelse
för. Däremot sänktes inte barnomsorgsavgiften för dessa vårdnadshavare trots
halveringen av tid, utan de har ändå fått betala full avgift. Beslutet har förlängts flera
gånger trots kritik från vårdnadshavare och Vänsterpartiet Haninge.

Detta beslut drabbar en samhällsgrupp som redan har sänkta inkomster genom
föräldraledighet och arbetslöshet. Vänsterpartiet vill att kommunen i detta avseende
följer lagen som ger rätt till 15 timmars avgiftsfri förskola (allmän förskola) och att
man får ha rätten kvar till sitt ursprungliga timantal när vi återgår till det normala.

Utifrån ett barnperspektiv är detta särbehandling mot en barngrupp. Det blir skillnad
på den service barnen får rätt till utifrån vårdnadshavarnas sysselsättning.
Förskolans verksamhet är till för barnen, inte de vuxna. Beslutet bör därmed grunda
sig utifrån barnens behov och inte de vuxnas sysselsättning.

Vi har förståelse för att man vill genomföra en stegvis återgång till 30 timmar i
förskolan för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa, för att ge
verksamheterna och pedagogerna bra förutsättningar att dra igång full verksamhet
igen. Däremot så anser vi det inte berättigat att ta ut full avgift från de
vårdnadshavare som får gå ner i timmar på förskolan mot sin vilja. För att
kompensera för den extra debitering av avgift som kommunen har tagit ut från dessa
vårdnadshavare vill Vänsterpartiet att de drabbade antingen får utbetalning
retroaktivt eller kompenseras genom att framtida debiteringar av barnomsorgsavgift
nollställs tills att betalningarna är utjämnade.



Vårt förslag är att de vårdnadshavare som det berör ska under perioden 1 juli 2021
t.o.m. 31 augusti 2021 få rätt till 20 timmar per vecka i förskolan. Fr.o.m. 1
september 2021 vill vi att dessa vårdnadshavare ska ha rätt till 30 timmar i förskolan.
Då har verksamheterna hunnit ha sommarförskolor, semestrar och de flesta
inskolningarna är klara. Många har också hunnit bli vaccinerade i september,
restriktionerna kommer att vara färre och smittan går stadigt nedåt. Därmed menar vi
att det är rimligt att barn till föräldralediga och arbetslösa kan återgå till 30 timmar i
förskolan fr.o.m. 1 september 2021.

Förslag till beslut:

1. att grund- och förskolenämnden beslutar att föräldralediga och arbetslösa
som fått gå ner till 15 timmar i förskolan och pedagogisk omsorg, antingen får
utbetalning retroaktivt eller kompenseras genom att framtida debiteringar av
barnomsorgsavgift nollställs tills att betalningarna är utjämnade.

2. att grund- och förskolenämnden beslutar om rätt till 20 timmar per vecka i
förskolan och pedagogisk omsorg under perioden 1 juli 2021 t.o.m. 31 augusti
2021 för barn till föräldralediga och arbetslösa.

3. att grund- och förskolenämnden beslutar att återgå till 30 timmar per vecka i
förskolan och pedagogisk omsorg fr.o.m. 2021-09-01 för barn till
föräldralediga och arbetslösa.


