
Interpellation

Kommunfullmäktige   2021-06-14

Interpellation om minskad tid i förskolan under pandemin
Till grund- och förskolenämndens ordförande Tobias Hammarberg

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.

Förvaltningen föreslår till nämndmötet den 9 juni 2021 en stegvis återgång till 30
timmar i förskolan för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa.
Vi har förståelse för att man vill genomföra en stegvis återgång 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.

Under grund- och förskolenämndens möte den 9 juni 2021 la vi ett eget förslag om
att kommunen ska kompensera för den extra debitering av avgift som har tagits ut
från dessa vårdnadshavare antingen genom utbetalning retroaktivt eller genom att
framtida debiteringar av barnomsorgsavgift nollställs tills att betalningarna är
utjämnade.



Vi la också ett förslag om 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.

De frågor jag skulle vilja ställa är:

1. Hur motiveras det att vårdnadshavare får betala full avgift för en service de till fullo
inte får del av?
2. Har Haninge kommun några planer på att täcka upp med fler pedagoger när alla
vårdnadshavare får rätt att återgå till 30h i förskolan?
3. Har det genomförts någon barnkonsekvensanalys om hur utfallet blev nu ca 1år
senare med förkortad tid i förskolan för en viss barngrupp?

Sevim Celepli (V)
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Svar på interpellation från Sevim Celepi (V) om minskad tid i 
förskolan under pandemin

Sevim Celepi (V) har vid kommunfullmäktige 2021-06-14 lämnat en interpellation om 
minskad tid i förskolan under pandemin. 

Jag vill lämna följande svar.

1. Hur motiveras det att vårdnadshavare får betala full avgift för en service de till fullo 
inte får del av?

En av de största utmaningarna som förskolan haft under pandemin har varit den höga 
sjukfrånvaron bland personalen. En av de enskilt viktigaste pandemiåtgärder som gjort 
inom förskolan har varit att begränsa vistelsetiden för barn till arbetslösa och 
föräldralediga. Detta för att på ett säkert sätt kunna ha våra förskolor igång trots stor 
frånvaro av personal. 

Haninge kommun har inte någon differentierad taxa när det kommer till 
barnomsorgsavgiften. Att utreda detta under pågående pandemi har inte varit möjligt.

2. Har Haninge kommun några planer på att täcka upp med fler pedagoger när alla 
vårdnadshavare får rätt att återgå till 30 h i förskolan?

Ja, det budgettillskott som tilldelas förskolan för 2022 kommer huvudsakligen att gå till 
att anställa fler personal.

3. Har det genomförts någon barnkonsekvensanalys om hur utfallet blev nu ca 1 år 
senare med förkortad tid i förskolan för en viss barngrupp?

Utbildningsförvaltningen gjorde inledningsvis en risk och 
konsekvensanalys/barnkonsekvensanalys. Förvaltningen tar regelbundet upp denna 
analys i central ledningsgrupp förskolan för att säkerställa barns vistelse under 
pandemin. Då förskolan under sommaren påbörjat en återgång mot 30 timmar så 
kommer en utvärdering att ske under senare delen av hösten 2021. Förvaltningens 
bedömning är att det hade varit större negativa konsekvenser för barnen att behålla 30 
timmar då personalfrånvaro har varit hög i verksamheten på grund av pandemin.
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Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att anse 
interpellationen besvarad. 

Tobias Hammarberg (L)
Ordförande grund- och förskolenämnden


