STOCKHOLMS S i AD
Kommunstyrelsen

Registraturet

2017 -09- 0 i

ink.

1

I,

Liberalerna
Till-

~

& fp

1

Motion om återställning av barnomsorg på obekväm arbetstid
Redan när riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid ändrades 2015 varnade
Liberalerna för konsekvenserna. Innan förändringen kunde barn och föräldrar få ob-omsorg i
hemmet om man så önskade. Nu ska omsorgen istället ges på förskola. Konsekvenserna har
blivit precis som vi befarade, att föräldrar får välja mellan att lämna in små barn på förskolan
hela dygn eller att säga upp sig från arbetet. Över 70 procent av ansökningarna om ob-omsorg
i hemmet har redan avslagits inför hösten och konsekvensen blir att dessa föräldrar nu står
utan fungerande barnomsorg.
Små barns behov av kontinuitet och trygghet måste väga tungt i alla beslut. Majoriteten har
när de tagit beslutet om ändring av riktlinjerna inte vägt in barnens behov utan endast velat
systematisera omsorgen. Detta gäller ungefär 200 bam per år, och för de allra flesta av dem
gäller det inte omsorg på kvällen, utan att förskolan har öppet något tidigare eller senare. För
det fåtal bam i Stockholms stad vars föräldrar arbetar kvällstid och som inte har någon annan
möjlighet till barnpassning är riktlinjerna katastrofala.
Majoritetens lösning på det uppenbara problemet att små barn inte kan slitas upp sent på
kvällen för att transporteras hem genom staden är att ” Vid sena kvällar erbjuder
utbildningsförvaltningen möjlighet för barnen att sova över”. Istället för att bevilja omsorg i
hemmet ett par kvällstimmar beviljar man nu alltså långt fler omsorgstimmar på förskola och
skapar en situation där barn tillbringar hela dygn på förskolan. Enligt majoriteten kostar detta
16 miljoner mer än den tidigare omsorgen, de har alltså lyckats med konststycket att försämra
tillvaron för familjer och få det att kosta pengar för stadens skattebetalare. I de flesta fall ska
barnen också skeppas mellan två olika förskolor eftersom omsorg på natten endast sker på ett
fåtal förskolor i Stockholm. Var är barnperspektivet i majoritetens beslut?
Hade man tagit barnperspektivet i beaktande hade man knappast beslutat om riktlinjer som
innebär att små bam ska sova på förskolan medan föräldrarna sover i hemmet. Barnomsorg på
obekväm arbetstid med hjälp av barnskötare i hemmet har beviljats ett fåtal föräldrar i
Stockholms stad i åratal och har fungerat väl. Det ger föräldrarna en möjlighet till valfrihet i
barnomsorgen och barnen en kontinuerlig omsorg som fokuserar på deras trygghet.
Konsekvenserna för föräldrar som både arbetar dag- och kvällstid, som musiker och
skådespelare, blir att deras bam tvingas bo på internatförskola flera dagar i sträck.
Riktlinjerna måste revideras omedelbart, redan idag står över 40 familjer utan fungerande
barnomsorg inför hösten.
Med anledning av det ovan anförda yrkar jag:
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att kommunfullmäktige beslutar om en ändring av riktlinjerna för barnomsorg på
obekväm arbetstid så att föräldrar- återigen kan välja barnomsorg i hemmet istället för
på förskolan
att kommunfullmäktige beslutar om interims regler så att barnomsorgen, som
genomfördes i hemmet så sent som i våras, kan fortsätta till dess att riktlinjerna är
ändrade
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