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Avskaffandet av rätten till heltid
Svar på skrivelse
Förslag till beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på
skrivelsen.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med en skrivelse vid
nämndsammanträdet den 28 mars 2019 gällande avskaffandet av
rätten till heltid för barn i förskolan vars vårdnadshavare är
föräldraledig för syskon.
Inom de kommunala förskolorna i Skärholmens
stadsdelsnämndsområde har 99 barn berörts av avskaffandet
gällande rätten till heltid i förskolan i samband med att de nya
reglerna för vistelsetid trädde i kraft den 1 februari 2019.
Bakgrund
Den 28 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige att ändra
maxtiden på förskola och pedagogisk omsorg för barn till
föräldralediga.
De nya reglerna som trädde i kraft 1 februari 2019 gäller
förskolebarn vars vårdnadshavare är föräldraledig enligt
föräldraledighetslagen. Reglerna innebär att barnet har rätt till plats
på förskola max 30 timmar per vecka. Enligt tidigare regler hade
dessa barn rätt till heltid.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning förskola.
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Ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en skrivelse vid
nämndsammanträdet den 28 mars 2019 gällande avskaffandet av
rätten till heltid för barn i förskolan vars vårdnadshavare är
föräldraledig för syskon.
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I skrivelsen understryks att goda kunskaper i svenska språket är
viktigt för nya invånares inkludering och integration i Sverige. Inom
den kommunala förskolan i Skärholmens stadsdelsnämndsområde
har 61 % av barnen ett annat modersmål än svenska. Forskningen
visar på vikten av att språkinlärning sker i förskoleåldern och
skribenterna menar därför att det är viktigt med rättvis tillgång till
förskola för alla barn.
Av denna anledning önskar skribenterna att förvaltningen
undersöker hur många förskolebarn i Skärholmens
stadsdelsnämndsområde som har berörts av avskaffandet gällande
rätten till heltid som trädde i kraft den 1 februari 2019.
Jämställdhet
Både pojkar och flickor berörs av beslutet om avskaffandet av rätten
till heltidsvistelse i förskolan.
Synpunkter och förslag
I samband med att de nya reglerna för vistelsetid trädde i kraft den
1 februari 2019 har 99 barn inom Skärholmens kommunala
förskolor berörts.
Antalet barn som påverkas av de nya reglerna varierar över tid
eftersom det är beroende av hur många vårdnadshavare som är
föräldralediga.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner detta tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.
Jämställdhetsanalys
Skrivelsen gäller konsekvenser av en regeländring där barn, oavsett
kön, berörs på lika villkor. Förvaltningen gör bedömningen att
ärendet är könsneutralt och ingen jämställdhetsanalys genomförs.
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