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Diarienr: KS-2018/00351

Fråga: Fler alternativ avseende barnomsorg?
Veronica Kerr (KD)
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Veronica Kerr och Moa Brydsten
beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om frågan.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Veronica Kerr (KD)
följande fråga till för- och grundskolenämndens ordförande.
Fler alternativ
Kommunen behöver fram till år 2028 bygga fler än hundra nya
förskoleavdelningar för att kunna nå målet med max 15 barn/ avdelning.
Detta enligt ett behovsunderlag som presenterats i samband med
startskottet för årets budgetberedning. Vi har redan tidigare tagit del av
rapporter att mer än 40 barn står i kö till barnomsorg i Stöcke och att i de
södra stadsdelarna som helhet måste antalet förskoleavdelningar öka
med 70%! Som det ser ut nu är det inte bara 15 - barnsmålet som
kommunen inte klarar av. Umeå klarar inte heller längre av
barnomsorgsgarantin på fyra månader och kommunen hotas därmed av
viten.
Det kan inte vara rimligt att Umeå kommun fortsätter att låsa sig vid dyra
lösningar med ständiga överklagningar som följd. I synnerhet inte när det
finns andra alternativ för de familjer som söker barnomsorg för att klara
arbete eller studier. Det handlar inte om att ett alternativ är bättre än det
andra utan det handlar om att hitta möjligheter för de barnfamiljer
som är i kris för att kommunen inte klarar att anordna barnomsorg i rimlig
tid samtidigt som det stärker familjers makt att välja och påverka.
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Med anledning av detta ställer jag följande fråga:
Är du redo att överväga andra alternativ som t ex familjedaghem eller
barnomsorgspeng för att garantera att kommunen kan erbjuda
barnomsorg i rimlig tid?
Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande svarar:
Den s.k. barnomsorgsgarantin, rätt till förskola inom fyra månader, gäller
endast förskola. Vi kan inte uppfylla garantin genom att erbjuda andra
alternativ, skollagen 8 kap. 14 §.
Men det står också i skollagen 25 kap. 2 § att kommunen ska sträva efter
att i stället för förskola erbjuda pedagogisk omsorg om barnets
vårdnadshavare önskar det. I Umeå erbjuder vi dagbarnvårdare men
efterfrågan minskar då de flesta vårdnadshavare önskar förskola.
Barn har också rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet
fyller tre år under minst 525 timmar om året, skollagen 8 kap 4 §.
Undervisningen i den allmänna förskolan ska ske under ledning av
legitimerad förskollärare vilket innebär att den inte kan bedrivas i
pedagogisk omsorg, ex. hos en dagbarnvårdare. Vårdnadshavare som
önskar att deras barn deltar i den allmänna förskolan och som är placerat
hos dagbarnvårdare måste därför få sin placering i förskola istället.
Veronika Kerr anser att utbyggnad av förskolan i en växande stad är en
”dyr lösning” men jag delar inte den uppfattningen. Det är också
tveksamt om dagbarnvårdare är en billigare lösning än förskola. Vi betalar
idag hyra för lokaler för nästan alla dagbarnvårdare, utöver den
ersättning de får för att bedriva verksamheten i sitt hem.
Gällande barnomsorgspeng undrar jag om Kerr menar att det ska gälla för
omsorg av egna barn, på samma sätt som det avskaffade
vårdnadsbidraget? I så fall är det inget jag kommer verka för. Det bidrar
till ökad segregation, ojämställdhet och barn som gått i förskolan istället
för att vara hemma ges bättre möjligheter att lyckas i skolan.
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