Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-11-24

§ 282 Bygg bort kön till dygnet runt-omsorgen, svar på
motion (S)
Dnr KS 2019-701
Ärende
Elias Aguirre (S) och Elina Bryssling (S) föreslår i en motion daterad 2019-0924 att:


Linköpings kommun utökat antalet platser till Linköpings
dygnet runt-omsorg riktat till barn 1-12 år tillräckligt för att
möta de behov som finns.

Förslagsställarna hänvisar till att kvällsarbete inom handeln ökar samt att flera
verksamheter har arbeten som pågår dygnet runt.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kan se att det i Linköpings
kommun finns ett antal vårdnadshavare som i dagsläget har svårt att kombinera
arbete och föräldraskap då det inom Omsorg kvällar, nätter och helger finns
färre omsorgsplatser än vad behovet visar.
Vid en jämförelse med jämnstora kommuner framkommer att Linköping har få
platser i förhållande till sin storlek.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
bifaller motionen samt att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram
förslag på lokalisering och organisation av utökning med ytterligare 40 platser i
Omsorg, kvällar, nätter och helger.
En barnkonsekvensanalys ska genomföras då beslutet påverkar barns situation,
rätt till trygghet och kontinuitet i omsorgen.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2020-10-22, § 126
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till svar tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-10, § 309
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag till svar tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-11-24
1. Motionen bifalls.
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2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på lokalisering
och organisation av utökning med ytterligare 40 platser i Omsorg, kvällar,
nätter och helger.
3. Uppföljning ska ske till barn- och ungdomsnämnden senast december 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-10, § 309
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2020-10-22, § 126
Tjänsteskrivelse – Bygg bort kön till dygnet runt-omsorgen, svar på motion
(S), 2020-09-25
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-08.
__________
Beslutet skickas till:
Områdeschefer förskola
Barnomsorgsgrupppen
Nämndsekonom
Rektor för Omsorg kvällar, nätter och helger
Motionärerna
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