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Kommunstyrelsen 2011-03-16 § 49
Peng för pedagogisk omsorg
Kommunstyrelsens förslag

Förslaget till peng för pedagogisk omsorg fastställs att gälla fr.o.m. den
1 juni 2011.
Ärendebeskrivning

Ärendet om peng för pedagogisk omsorg återremitteras av kommunfullmäktige vid beslutet om 2011 års budget.
Förvaltningen har framfört att utifrån ny lagstiftning och kommunens utveckling av kundval har ett förslag till peng för pedagogiskt omsorg arbetets
fram av utbildnings-, kultur- och äldrekontoret. Förslaget innebär att det ska
vara samma peng som för förskola/skolbarnsomsorg. Förvaltningen har
inget att erinra mot förslaget och föreslår att pengen ska gälla fr.o.m. den i
juni 2011.
Handlingar i ärendet

Peng för pedagogisk omsorg – återremitterat ärende i 2011 års budget, KLK
2011-03-08
Ersättning till kommunal och fristående anordnare av pedagogisk omsorg,
UKÄ 2011-01-31
Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar avslag.
Marie Bladholm (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition om förslaget bifalles eller avslås och finner
att det bifalles.
Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:
”Den som bifaller förslaget röstar ja, den som avslår förslaget röstar nej.”
Följande röstar ja:
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Peter Frej (M), Marie Bladholm (M), Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi
(KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP), Lars-Erik Alversjö
(M).
Följande röstar nej:
Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S),
Charlie Hansson (S).
Kommunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot fyra nej-röster att bifalla
förslaget.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande reservation:
”Den socialdemokratiska gruppen är skarpt kritisk till detta beslut som riskerar få som konsekvens att denna verksamhetsform (dagmammor) helt
försvinner. Produktionsstyrelsen har pekat på svåra konsekvenser av beslutet och pekat på risken att all befintlig verksamhet i denna form upphör.
Färre och färre familjer har de senaste åren sökt plats i denna barnomsorgsform. Samtidigt skulle konsekvenserna bli stora om verksamheten försvann
då den är det enda alternativet för vissa barn, exempelvis kroniker med vissa
diagnoser. Då måste kommunen hitta nya lösningar för dessa barn, något
som riskerar kosta mer pengar än dagens verksamhet som av majoriteten
betraktas vara för dyr. Vi socialdemokrater har också noterat och vid sammanträdet poängterat, att det varje år vid brukarenkäten framgår att nöjdheten är störst hos just de som har sina barn i denna verksamhet. Vi ser detta
som ytterligare ett skäl att inte äventyra verksamheten som bevisligen är
uppskattad.”
Ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han skulle ha
biträtt avslagsyrkandet om han varit beslutande vid dagens sammanträde.
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