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Sammanfattning
Anders Göransson m. fl (S) lade i januari 2013 en skrivelse om
rätt till heltid i förskolan, till stadsdelsnämnden. Nämnden
beslutade att lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Skrivelsen behandlar barnomsorg på obekväm arbetstid och
barnens rätt till förskola. I skrivelsen lyfts exempel från Botkyrka
där alla barn erbjuds 35 timmars förskola - oavsett om föräldrar
arbetar, studerar, söker arbete eller helt saknar sysselsättning.
Föräldrar/vårdnadshavare som behöver omsorg på obekväm tid
kan ansöka om det. Föräldrar som haft behov av barnomsorg på
obekväm arbetstid har hittills fått behoven tillgodosedda.
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Förvaltningen anser att staden redan idag är generös med
vistelsetid för barn till föräldralediga. Skollagen medger 15
timmar/ vecka för arbetslösa och föräldralediga. Stadens regler
medger 30 timmar/vecka till föräldralediga med möjlighet till
flexibel förläggning av tiden. Vad gäller utökning av närvarotiden enligt Botkyrkas modell är det en stadsövergripande fråga.
Det är inte en fråga som förvaltningen har mandat att utreda på
egen hand, utifrån likställighetsprincipen i kommunallagen.
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Bakgrund
Skrivelsen om rätt till heltid i förskolan lades till nämnden i
januari 2013 från Anders Göransson m.fl. (S). Nämnden
beslutade att lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen
Göransson m. fl (S) beskriver sin syn på förskolan utifrån två
utgångspunkter – att underlätta för föräldrar att arbeta och
barnens rätt till förskola.
Att underlätta för föräldrar att arbeta, bidra till samhällsekonomin
och tjäna pengar är skälet till att socialdemokraterna driver frågan
om barnomsorg på obekväm arbetstid.
Den andra utgångspunkten handlar om barnens rätt till förskola
när föräldrar/vårdnadshavare är föräldralediga. Som Göransson m
fl (S) konstaterar i sin skrivelse är Stockholms stad redan idag
generösa med vistelsetiden i förskolan när föräldrar/ vårdnadshavare är föräldralediga. Skollagen säger att syskon har rätt till
15 t/vecka i förskolan och Stockholms stad har bestämt 30
t/vecka – med en flexibel förläggning av timmarna.
I skrivelsen lyfts Botkyrka som ett gott exempel där barnen
erbjuds 35 timmars förskola oavsett om föräldrar arbetar,
studerar, söker arbete eller helt saknar sysselsättning.
Förvaltningen uppdras därför att utreda kostnader och andra förrespektive nackdelar att införa ”Botkyrkamodellen” med rätt till
heltid i förskolan på Södermalm.

Förvaltningens synpunkter och förslag
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För att underlätta för föräldrar/vårdnadshavare att arbeta har
förvaltningen i uppdrag av kommunfullmäktige att erbjuda
barnomsorg på obekväm arbetstid om arbetet kräver det. Villkor
är också att omsorgsbehovet är regelbundet och inte kan
tillgodoses på annat sätt. Föräldrar/vårdnadshavare skickar in en
skriftlig ansökan med schema från arbetsgivaren till
förvaltningen. Varje ansökan prövas för sig.
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Familjer som har haft behov av barnomsorg på obekväm arbetstid
och som uppfyller villkoren har hittills fått sina behov
tillgodosedda.
Det finns en fristående förskola i stadsdelsområdet som har
nattöppet där förvaltningen kan köpa platser. Det är förskolan
Galaxen på Götgatan. Förvaltningen anser att behovet av omsorg
på obekväm tid är tillgodosett i stadsdelsområdet.
Att gå ytterligare ett steg - som föreslås i skrivelsen - och
förlänga barnens vistelsetid i förskolan till 35 t/vecka, oavsett
varför föräldrarna/vårdnadshavarna är lediga som i Botkyrka, är
en stadsövergripande fråga.
Att särbehandla kommunmedlemmar strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Förvaltningen ser därför inte någon
anledning att utreda frågan närmare för Södermalms
vidkommande.
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