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§ 186 Motion (-) - Ge barn till arbetslösa rätt till minst 30
timmarsförskola, svar
Dnr KS 2021-842
Kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningsnämndens förslag tillstyrks
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att Linköpings kommun redan har
utökat med mer tid för denna grupp. Det är en utmaning med
kompetensförsörjning till förskolan samt att insatser för att öka andelen
inskrivna barn och öka närvaron i förskolan är planerade under 2022.
Reservationer
Maria Moraes (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftlig
reservation:
"Vi delar motionsställarens intention att alla barn ska få gå minst 30 timmar i
veckan i förskolan. Att förskolan är under hård belastning i nuläget är främst
ett tecken på att de styrande i Alliansen inte tillfört tillräckliga resurser och inte
heller stöttat personalen på ett adekvat sätt. Det kommer ta tid att bygga upp
det som raserats men när det är gjort är vår ambition densamma som nämns i
motionen och därför ställer vi oss bakom motionen."
Ärende
Michael Cocozza (-) föreslår i en motion daterad 2021-10-09 att:


Barn till arbetslösa och föräldralediga ges rätt till 30 timmars
förskola

Motionären beskriver att man vill att fler barn ska ha möjlighet att ta del av de
positiva verkningar som förskolan medför.
Vistelsetiden för barn till arbetssökande och föräldralediga är redan utökad från
lagstadgat 15h/v till 4h/dag. För att möta en utökad vistelsetid för arbetslösa
och föräldralediga skulle fler förskollärare och barnskötare behöva anställas
och redan idag är det en utmaning med kompetensförsörjning till förskolan.
Insatser är planerade under 2022 för att öka andelen inskrivna barn och öka
närvaron i förskolan.
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Barn- och ungdomsnämndens beslut 2022-05-19 § 73
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att Linköpings kommun redan har
utökat med mer tid för denna grupp. Det är en utmaning med
kompetensförsörjning till förskolan samt att insatser för att öka andelen
inskrivna barn och öka närvaron i förskolan är planerade under 2022.
Yrkanden
Elias Aguirres (S) yrkar bifall till barn- och omsorgsnämndens förslag till
beslut.
Erik Östman (M) yrkar bifall till barn- och omsorgsnämndens förslag till
beslut.
Maria Moraes (MP) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Elias Aguirres (S) med fleras yrkande om
bifall till barn- och omsorgsnämndens förslag till beslut mot Maria Moraes
(MP) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Elias Aguirres (S) med fleras yrkande om bifall till barn- och
omsorgsnämndens förslag till beslut.
Protokollsanteckningar
Elias Aguirre (S) lämnar följande protokollsanteckning:
"En hög närvaro i förskolan lägger grunden för en bra skolgång och det är en
viktig politisk prioritering att öka vistelsetiden bland de barn som tillbringar
lite eller ingen tid på förskolan idag. Det är också bakgrunden till att
Socialdemokraterna tillsammans med samarbetspartier utökade vistelsetiden
från 15 timmar per vecka till 4 timmar per dag för barn till arbetslösa och
föräldralediga under förra mandatperioden. Framöver är vi öppna för att
utvidga den tiden ytterligare.
Samtidigt åligger ett ansvar att också föra till resurser till verksamheten så att
en god kvalitet kan upprätthållas även när vistelsetiden ökar. I dagsläget är
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förskolans personal hårt pressad, och grundbemanningen låg. En utökning av
vistelsetiden i det här läget riskerar innebära ännu högre belastning på
personalen och ett läge där kvaliteten inte kan bibehållas. Vi socialdemokrater
vill börja med att öka grundbemanningen inom förskolan, innan ytterligare
ökningar av vistelsetiden genomförs. Därför yrkar vi avslag på motionen."
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2022-05-19 § 73
Tjänsteskrivelse – Motion (-) - Ge barn till arbetslösa rätt till minst 30 timmars
förskola, svar, 2022-04-22
Bilaga - Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionären
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