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§ 297
Motion om förskola på kvällar och helger även i
inlandet. KS 2016-140

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Meddela motionären att barn- och utbildningsnämnden godkänt en utredning
beträffande behovet av förskola på obekväm arbetstid i inlandet och även beslutat att
utöka öppethållandet på en förskola i Ullaredsområdet.
2 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-09-16
Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet, 2016-03-24
Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-24, § 96
Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, § 82
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Utredning förskola/fritidshem med
flexibla öppettider i Ullared, 2016-06-14
Sammanfattning av ärendet
Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att barn- och utbildningsnämnden ska
ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att någon förskola i inlandet ska erbjuda
öppethållande på kvällar och helger. Motionären skriver att det idag finns ett hög
efterfrågan av förskolors öppethållande på obekväma arbetstider då det i Falkenbergs
kommuns inland finns många arbetsgivare med öppettider på kvällar och helger. För
tillfället erbjuder kommunen endast förskola på obekväm arbetstid i Falkenbergs
centralort, vilket leder till långa avstånd för många föräldrar.
Barn- och utbildningsnämnden förmedlar i sitt yttrande att nämndens presidium under
våren initierade en liknande fråga som motionären lyfter. Barn- och
utbildningsförvaltningen har därefter presenterat en utredning som belyser behov av samt
förutsättningar för förskola med flexibla öppettider i Ullaredsområdet. Utredningen påvisar
att det ej föreligger behov av ett mer flexibelt öppethållande än vad som erbjuds på dagtid,
varken vad gäller förskola eller fritids. Vidare visar utredningen att en klar majoritet av de
barn som är inskrivna på nattöppen förskola i Falkenberg också är folkbokförda i
centralorten – inga inskrivna barn är folkbokförda i Ullared med omnejd.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade dock 2016-06-22 om att på försöksverksamhet
under 2017 ha utökade öppettider på en förskola i Ullaredsområdet.
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Forts § 297
Det utökade öppethållandet innebär att förskolan är tillgänglig fram till och med klockan
21 på vardagar.
Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens ekonomi påverkas vid utökat öppethållande av en förskola
i inlandet på helger. Att anse motionen behandlad påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens bild av att förskola med öppethållande på
obekväma arbetstider är attraktivt för föräldrar boende i kommunen som arbetar på kvällar,
nätter och helger.
I Falkenbergs centralort finns ett uppenbart behov av förskola med flexibla öppettider då
dygnetruntöppna Nattugglans förskola hade drygt 60 inskrivna barn den 24 maj 2016. I en
ny utredning gjord av barn- och utbildningsförvaltningen, vilken presenterades för
nämnden 22 juni 2016, framgår att det endast finns en handfull inskrivna barn på
Nattugglan som är boende utanför Falkenberg. Det kan tyda på att behov av förskola med
öppethållande under obekväma arbetstider inte är efterfrågat i hög utsträckning i inlandet,
vilket även berörda rektorer och förskolechefer kan bekräfta.
Då frågan om möjligt öppethållande på förskolor i inlandet nyligen behandlats av barnoch utbildningsnämnden, vilket resulterade i en utredning om behov och förutsättningar
samt ett beslut att utöka öppethållandet på en förskola i Ullaredsområdet, lyfter motionären
en idé som redan har förverkligats. Visserligen föreslår motionären att ett utökat
öppethållande också ska gälla på helger, men kommunstyrelseförvaltningen menar att det
kan vara fördelaktigt att invänta barn- och utbildningsnämndens utvärdering i frågan innan
fler beslut tas. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att det i nuläget inte är
motiverat att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra ytterligare en
utredning kring förutsättningarna för att erbjuda förskola på obekväma arbetstider i
inlandet. Motionen bör således anses behandlad.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2016-09-28 och anslaget 2016-09-28.
Utdragsbestyrkande
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l Socialdemokraterna

»

Motion: Förskola på kvällar och helger även i inlandet
Ca 40 procent av alla löntagare arbetar ibland på kvällar, helger, nätter och på storhelger (SCB).
För att så många som möjligt ska få möjlighet att arbeta, uppfylla sina livsdrömmar och bidra till
vår gemensamma välfärd är det viktigt att förskolans öppettider anpassas till den moderna
arbetsmarknaden.
Idag finns ett stort tryck på de befintliga förskolorna i vår kommun med öppettider under
"obekväm arbetstid". Det gäller särskilt kvällstid och på helgerna.
Kommunen erbjuder bara förskola utanför ordinarie öppettider i Falkenbergs stad. Tyvärr är
kommunens huvudort geografiskt placerad i utkanten av kommunen och många föräldrar har
därför långt till förskolorna med öppettider på kvällar och helger. Det är inte rimligt att föräldrar
i inlandet ska ha sammanlagt två timmars restid för att lämna och hämta barnen på förskola
under obekväma arbetstider.
Med tanke på att det i inlandet finns flera stora arbetsgivare med arbetstid som sträcker sig
utanför förskolornas ordinarie öppettider 06.30-18.30 (Gekås, Omsorgen, SKAB, Bergs mfl) så
torde det finnas ett behov av förskola på obekväma arbetstider även i inlandet, företrädesvis i
kommunens andra centralort Ullared.
Förskola på obekväma arbetstider är en tydlig jämställdhetsfråga. Vi vet att kvinnor idag tar ett
större ansvar än män för att vara hemma med barnen. Större möjligheter till förskola på kvällar
och helger skulle säkert göra det möjligt för fler kvinnor att arbeta den mängd som de önskar
och som de behöver för en god ekonomi genom hela livet.
För de som flyttar till vår kommun utan någon koppling hit är det extra viktigt med möjlighet till
förskola på kvällar och helger. De har inte far- och morföräldrar eller andra släktingar i närheten
som kan ställa upp och kan helt enkelt inte ta en stor del av de jobb som finns pga detta.
Tidigare har kommunen fått statsbidrag för att öka öppethållandet och det kan säkert finnas en
möjlighet för det även när det gäller en förskola i inlandet.
Vi socialdemokrater föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att
erbjuda förskola på kvällar och helger på någon av förskolorna i inlandet.

Per Svensson

2016-03-24

