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INTERPELLATION
Barnens bästa måste gå i först hand; Fråga om den praktiska hanteringen av
fyramånadersregeln samt borttagen pedagogisk omsorg
En bas för en väl fungerande välfärdsstat med lika möjligheter för föräldrar att både arbeta och
studera är en väl fungerande barnomsorg. Fyramånadersregeln är en viktig eftersom den anger
vilka skyldigheter en kommun har att tillhandahålla barnomsorg. De föräldrar som behöver
barnomsorg får det inom fyra månader från det att man ansökt. I Eskilstuna fungerar detta i
praktiken mindre bra eftersom man har tappat barnperspektivet och föräldrars valfrihet i samband
med implementeringen av denna tidsgräns.
Föräldrar tvingas ta platser som är långt från det egna hemmet och som kanske inte passar det
egna barnet bäst. Om man tackar nej hamnar man längst ner i kön igen och får börja från början
med risken att få ett liknande förslag som den första gången.
Eskilstuna har tidigare haft en väl fungerande pedagogisk omsorg, dagbarnvård, för knappt ett år
sedan beslutade majoriteten att denna verksamhet skulle upphöra. Samtliga då placerade barn
slussades ut och personal omplacerades. Majoriteten verkar inte se att barnens behov ser olika ut
och att det är bra med en stor valfrihet vad gäller former för barnomsorg.
Jag vill ställa följande frågor till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari
Puustinen:


Tycker du att det är viktigt för föräldrar att kunna välja den
barnomsorg som passar det egna barnet bäst?



Tycker du att det är rimligt att föräldrar ska behöva transportera sina
barn från en sida av Eskilstuna till den andra för en
barnomsorgsplats?



Tycker du att det är rimligt att man förlorar sin plats i
barnomsorgskön om man tackar nej till den barnomsorgsplats som
barnet anvisats?



Kommer ni att undersöka förutsättningarna för att få fler
barnomsorgsplatser och större valfrihet för föräldrarna genom
dagmammor, pedagogisk omsorg, och/eller fler föräldrakooperativ?
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§ 197
Interpellation - Barnens bästa måste gå i först hand;
Fråga om den praktiska hanteringen av
fyramånadersregeln samt borttagen pedagogisk
omsorg (KSKF/2016:503)
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 21 september 2016 lämnat in en interpellation –
Barnens bästa måste gå i först hand; Fråga om den praktiska hanteringen av
fyramånadersregeln samt borttagen pedagogisk omsorg. Interpellationen ställs till
barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
______
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