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Interpellationssvar
Mariella Lathi (mp) har till Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Jari
Puustinen (M), ställt en interpellation angående praktisk hantering av
fyramånadersregeln samt borttagen pedagogisk verksamhet.
Tycker du att det är viktigt för föräldrar att kunna välja den barnomsorg som
passar det egna barnet bäst?
Eskilstuna har ett brett utbud av olika former av barnomsorg. Föräldrar kan välja
den form som passar deras barn bäst. Vi har kommunal barnomsorg, fristående
barnomsorg, föräldrakooperativ och enskilda dagbarnvårdare. Valfriheten är stor
för föräldrarna i Eskilstuna.
Tycker du att det är rimligt att föräldrar ska behöva transportera sina barn
från en sida av Eskilstuna till den andra för en barnomsorgsplats?
Av olika orsaker gör föräldrar ibland aktiva val genom att ha sina barn på andra
platser än den förskola som ligger närmast bostaden.
Vi i nämnden och förvaltningen arbetar för fullt för att minska mer på
barngrupperna och kunna erbjuda fler sina förstahandsval. Antalet sökande till
förskola har ökat väldigt mycket de senaste åren, vilket har ökat trycket på
förskolorna. Förvaltningen har jobbat hårt för att bygga ut förskolan i Eskilstuna
och det arbetet pågår för fullt nu också.
Tycker du att det är rimligt att man förlorar sin plats i barnomsorgskön om
man tackar nej till den barnomsorgsplats som barnet anvisats?
Om man tackar nej till erbjudande om en plats som man inte har sökt så står man
kvar i kö till sitt första handsval. Detta i väntan på att plats uppstår på den önskade
förskolan. Man har dock förverkat sin tidsgaranti. Om man tackar nej till sitt första
handsval (om man till exempel vill senarelägga sin inskolning) försvinner man ur
kön och får därmed söka på nytt.
Kommer ni att undersöka förutsättningarna för att få fler barnomsorgsplatser
och större valfrihet för föräldrarna genom dagmammor, pedagogisk
verksamhet, och/eller fler föräldrakooperativ?
Förvaltningen arbetar med att ta fram fler barnomsorgsplatser då antalet barn har
ökat drastiskt den senaste tiden i Eskilstuna. Det senaste året har flera nya förskolor
byggts och fler är under uppbyggnad. Det finns en stor valfrihet i Eskilstuna
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kommun om var du vill placera ditt barn och vilken form av barnomsorg
föräldrarna vill ha. Kommunen kan inte styra enskilda aktörer då det råder fri
etableringsrätt inom förskolan. Vi i majoriteten jobbar för fler barnomsorgsplatser
samt minskade barngrupper, där vi redan kommit en bit på vägen. Det är färre
barn/pedagog nu än det har varit på flera år i kommunen. I Eskilstuna är antalet
barn/pedagog under rikssnittet och i paritet med jämförbara kommuner.

Jari Puustinen (M)
Ordförande, Barn- och Utbildningsnämnden
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