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§ 16 Återställning av barnomsorg på
obekväm arbetstid
svar på remiss från kommunstyrelsen angående
motion från Liberalerna
Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2017, dnr 1.5.1.-4922017.
Sedan motionen skrevs har utbildningsförvaltningen sett över
bedömningskriterierna gällande omsorg i hemmet på grund av
särskilda skäl, vilket har resulterat i en förändring.
Förändringen innebär att viss arbetstidsförläggning kan vara
ett särskilt skäl till att få omsorg beviljad i hemmet.
Förslag till beslut
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl.
(MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Maria Johansson m.fl. (L) och Christer H Sjöblom m.fl. (M)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt
förslag från Liberalerna och Moderaterna. Emil Öberg (KD)
instämde i förslaget i form av ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
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Reservation
Maria Johansson (L) och Christer H Sjöblom m.fl. (M)
reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt
gemensamma förslag. Emil Öberg (KD) instämde i
reservationen i form av ersättaryttrande.
1. Att tillstyrka motionen.
2. Att anföra följande.
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Vi anser att föräldrar och barn som har behov av
barnomsorg på kvällar, helger och nätter ska kunna få en
omsorg som ger trygghet för barnen. Vi avstyrkte
därmed majoritetens förändring som innebar att även
barnomsorg på obekväm arbetstid och på nätter i första
hand skulle genomföras i lokaler för ändamålet och inte
i barnets hemmiljö, något som de allra flesta
tidigare hade valt. För många av dessa är det ett rätt stort
ingrepp i barnets och familjens rutiner att barnet istället
regelbundet ska sova på nattis istället för i hemmet.
Majoritetens förändring ledde till ett ramaskri där bland
annat skådespelare och musiker, som ingår i de hårdast
drabbade grupperna, protesterade mot vad som för
många omöjliggjorde att få ihop familjeliv och arbetsliv.
Nu har majoriteten tvingats backa, men tyvärr lämnar
hanteringen av ärendet mycket att önska. Vi bedömer att
det inte är nog att ändra bedömningskriterierna utan att
ändra också i riktlinjerna för stödet.
Systemet bör även göras om så att det står klart att de
föräldrar och barn som har behov av omsorg på
obekväm arbetstid kan få den omsorgen i hemmet, i
barnets trygga hemmiljö. Med tanke på att de allra flesta
föräldrar med detta behov väljer att lösa omsorgen på
annat sätt än via nattis är det svårt att se varför
kommunen inte skulle ha råd att se till barnens behov i
första hand.
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