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Dnr KS 2017/73

§ 28

Motion från Marie Litholm (KD) och Sara
Sixten (M) om inför 25 timmar förskola i
veckan för barn med föräldralediga och
arbetssökande föräldrar

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Marie Litholm (KD) och Sara Sixten (M) föreslår i rubricerad
motion att fullmäktige ger grund- och förskolenämnden i
uppdrag att erbjuda barn till föräldralediga eller
arbetssökande föräldrar 25 timmar i stället för 30 timmar
pedagogisk verksamhet och vistelsetid per vecka inom
förskolan. Motionärerna hänvisar till en riskanalys som
utbildningsförvaltningen tagit fram och som visar att det finns
en risk att pedagogerna inte ska räcka till och att det kan bli
svårare att hålla en god kvalitet i förskolan.
Motionen remitterades till grund- och förskolenämnden som i
beslut 2017-06-21, § 103, uppgav bland annat att
målsättningen med utökningen till 30 timmar var att öka
likvärdigheten för barn att få tillgång till förskoleverksamhet
samt att stärka förskolans roll som lärande institution. En
utvärdering av den utökade vistelsetiden pågick vid tiden för
nämndens beslut och därför kunde nämnden inte uttala sig
kring vilka eventuella effekter förändringen har haft på
verksamheten.
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Därefter har utvärderingen färdigställts och behandlats av
grund- och förskolenämnden 2017-12-20, § 193. Nämnden
beslutade att godkänna utbildningsförvaltningens rapport, av
vilken sammanfattningsvis framgår:
- Det finns en oro i verksamheten inför utökad vistelsetid. Det
finns även pedagoger som ser positivt på beslutet och en del
som inte märker någon skillnad.
- Varken i statistik om sjukfrånvaro, personalomsättning,
ekonomiska konsekvenser, arbetsplatsundersökningar,
skolenkäter och förmåga att rekrytera går det att utläsa att
beslutet om utökad vistelsetid, från 25 timmar till 30 timmar,
påverkat verksamheten negativt.
- Vårdnadshavare till barn med begränsad vistelsetid har
mestadels varit positiva till beslutet om utökad vistelsetid.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att grund- och
förskolenämnden 2016-02-24, § 21, beslutade att erbjuda
barn till föräldralediga och arbetssökande ytterligare 5 timmar
förskola i veckan, d v s totalt 30 timmar i veckan. Av
beslutsprotokollet framgår motiven till den utökade
vistelsetiden:
- Att öka likvärdigheten vad gäller tillgång till
förskoleverksamhet.
- Att stärka förskolans roll som lärande institution.
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- Att betona vikten av det tidiga lärandet.
Nämnden hänvisar till detta beslut i sitt remissvar. Den
utvärdering som därefter genomfördes på uppdrag av grundoch förskolenämnden, vilken redovisas i korthet ovan samt
finns bifogad, visar att det inte går att sluta sig till att den
utökade vistelsetiden har påverkat verksamheten negativt.
Mot bakgrund av ovanstående ser
kommunstyrelseförvaltningen inte skäl att föreslå en
minskning av den utökade vistelsetiden i förskolan för barn till
föräldralediga och arbetssökande. Förvaltningen föreslår
därmed att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
- Grund- och förskolenämndens beslut 2017-06-21, § 103
(remissvar)
- Grund- och förskolenämndens beslut 2017-12-20, § 193
(utvärdering)
- Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-1102 (redovisning/utvärdering av utökad vistelsetid i förskolan)
- Grund- och förskolenämndens beslut 2016-02-24, § 21
(införande av utökad vistelsetid)
- Riskanalys utökad vistelsetid
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD) yrkar med instämmande av Martina
Mossberg (M) och Kennerth Valtersson (SD) bifall till
motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt
Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Sven Gustafsson samtliga (M) - Kennerth Valtersson (SD) samt Marie Litholm
(KD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionärerna, grund- och förskolenämnden,
kommunikationschef
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