Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2022-05-31

§ 250 Motion (-) - Ge barn till arbetslösa rätt till minst 30
timmarsförskola, svar
Dnr KS 2021-842
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-14.
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.
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.
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-24, § 186
1. Utbildningsnämndens förslag tillstyrks

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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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.
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-14.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-06-14.
Beslutsordning
Ordförande 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.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-24, § 186
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:
Barn- och ungdomsnämnden
Motionären
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