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MOTION
Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet och
familjen; Fyramånadersregeln och pedagogisk omsorg
Fyramånadersregeln är en viktig och rimlig tidsram som innebär att alla föräldrar som behöver
barnomsorg får det inom fyra månader från det att man ansökt. Föräldrarna anger de tre alternativ
som man föredrar och som man menar är de bästa alternativen för barnet. Kommunen erbjuder i
sin tur föräldrarna en barnomsorgsplats någonstans i Eskilstuna kommun, det betyder att de tre
alternativ som föräldrarna angett kanske inte kan erbjudas. När föräldrarna då erbjuds en
barnomsorgsplats så kan föräldrarna välja att acceptera platsen eller att inte acceptera platsen. I
båda fallen förlorar föräldrarna sin plats i barnomsorgskön. Det innebär att de föräldrar som inte
accepterar den angivna barnomsorgsplatsen kan ställa sig i kö igen men då finns ingen
fyramånadersgaranti. Detta innebär att föräldrarna inte kan på något sätt kan förutse eller planera
för framtiden. Det innebär att föräldrar måste tacka nej till jobb, tacka nej eller skjuta upp en
planerad utbildning. Vad värre är i de fall som barnet får en plats på en plats långt från det egna
hemmet så kan inte föräldrarna flytta för att komma närmare. Bostadsmarknaden är sådan att det
dels kostar väldigt mycket att köpa en bostad och det är långa köer för att få en hyresrätt. Det är
en orimlig situation och innebär i realiteten en mycket begränsad valfrihet och liten om någon
anpassning efter familjens och framförallt barnets behov. Barnets bästa kan inte sägas gå i första
hand.
För att man ska kunna säga att barnets bästa går i första hand behöver det finnas en valfrihet för
föräldrarna att utifrån det egna barnets behov välja den barnomsorg som passar bäst. Idag finns
inte längre pedagogisk omsorg för barn i Eskilstuna kommun. Majoriteten beslutade att ta bort
den barnomsorgsformen och de barn som fanns placerade slussades ut till annan barnomsorg. Det
är verkligen inte att utgå från barnets behov och barnets bästa att frånta föräldrarna denna unika
form av barnomsorg. Det är anmärkningsvärt att majoriteten inte anser att valfrihet rörande
barnomsorgsform inte är viktig.
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Miljöpartiet vill att
• kommunen ska utreda och lämna förslag på en familjeorienterad hantering av
fyramånadersregeln
• kommunen utreder förutsättningarna för en mer diversifierad barnomsorg samt föreslå en
tidplan för att återinföra pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun
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