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§ 156
Val av protokollsjusterare. Dnr BUN 2016/395
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Utse Rickard Lindgren att tillsammans med ordföranden Kerstin Angel (C) justera

protokollet.
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§ 157
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till
Sverige med barn (SOU 2016:73)
BUN 2016/404
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 anta föreslaget remissvar beträffande Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar
som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) samt promemorian om förslag till
ikraftträdande - och övergångsbestämmelser till lagförslagen som lämnas i SOU
2016:73
2 justera ärendet i omedelbar anslutning till sammanträdet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-11-28
Tjänsteskrivelse, 2016-11-28
Delbetänkande ”Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige
med barn” (SOU 2016:73).
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig angående delbetänkandet
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU
2016:73) samt promemorian om förslag till ikraftträdande - och övergångsbestämmelser
till lagförslagen som lämnas i SOU 2016:73.
Promemorian, vars delbetänkande barn- och utbildningsnämnden yttrarar sig kring, är en
nationell översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Utredningens
uppdrag är att i delbetänkandet analysera och föreslå åtgärder för att begränsa möjligheten
att använda föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Rådande
bestämmelser om föräldrapenning får konsekvensen att när föräldrar kommer till Sverige
med äldre barn kan de få rätt till samma mängd föräldrapenning för det äldre barnet som
normalt utges i samband med ett barns födelse, dvs. 480 dagar. En konsekvens av detta blir
att nyanlända föräldrar – och då i synnerhet kvinnor - får långvarig frånvaro från arbete,
arbetssökande, utbildning eller andra aktiviteter som syftar till att föra föräldrarna närmare
arbetsmarknaden. Med anledning av detta föreslår utredningen minskad föräldrapenning
för målgruppen.
Utredningen föreslår att förändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.
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Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till syftet med förändringar i
bestämmelser om föräldrapenning. Förslaget innebär dock organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser för barn- och utbildningsnämndens verksamheter – i synnerhet
förskola, förskoleklass och fritidshem.
Utifrån förslagets minskning av föräldrapenning för målgruppen, i kombination med ökade
arbetsmarknadsinsatser kommer sannolikt behovet av förskole-, förskoleklass- och
fritidshemsplatser att öka i Falkenbergs kommun. Att tillgodose dessa behov är utmaningar
för barn- och ungdomsförvaltningen. Därtill kommer förslaget att innebära pedagogiska
utmaningar när det gäller att tillgodose t.ex. de språkstödjande och andra resursbehov som
den aktuella målgruppen har. Redan idag är det t.ex. svårt att rekrytera förskollärare och
språkstödjande personal för förskola och skola.
Ekonomi
Förslaget kommer att generera ekonomiska konsekvenser för kommunen, som är svåra att
överblicka i nuläge. I ett första skede kommer utredningens förslag sannolikt att leda till
ökade kostnader för det administrativa merarbetet. På sikt kan dock förslaget medföra att
Falkenberg kommuns kostnader för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen kan
minska.
Övervägande
Utredningen bedömer att tillgång till förskola och de positiva effekter det kan få i form av
bl.a. språkutveckling, tillgång till jämnåriga kamrater och de nätverk förskolan kan ge
familjerna till övervägande del är en fördel för de barn som kommer till Sverige med sina
föräldrar. Detta instämmer barn- och utbildningsförvaltningen i till fullo.
Samtidigt är det angeläget att se konsekvenserna i ett verksamhetsperspektiv i syfte att
garantera hög kvalitet i barns utveckling och lärande, samt för att kunna leva upp till de
lagstadgade krav på förskole-, förskoleklass- och fritidshemsplats som råder. Utifrån
förslagets minskning av föräldrapenning för målgruppen, i kombination med ökade
arbetsmarknadsinsatser kommer sannolikt behovet av förskole-, förskoleklass- och
fritidshemsplatser att öka i Falkenbergs kommun.
Barn- och utbildningsförvaltningen vill starkt belysa att efterfrågan på i synnerhet
förskoleplatser kan bli svåra att realisera på kort sikt då förutsättningar för att organisera
och mobilisera ytterligare platser är begränsade. Det finns t.ex. i dag ett underskott på
utbildade förskollärare i hela riket, vilket även Falkenbergs kommun känner av. Att utöka
förskoleverksamheten lokalmässigt för mottagande av ett ökat antal barn är också en
utmaning.
Målgruppens ökade behov innebär inte enbart utökade organisatoriska förutsättningar. I
allra högsta grad krävs förutsättningar för en kvalitativ undervisning och lärmiljöer som
kan möta barnens och elevernas behov. Tillgången till såväl specialpedagogiska resurser
som modersmålslärare och studiehandledare är däri av största vikt, men även andra
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resurser i form av elevhälsafunktioner. Att tillgodose dessa behov är utmaningar redan
idag, och kommer så att fortsätta vara.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen (inklusive tjänsteskrivelse)
Verksamhetschef för förskola
Verksamhetschef för grundskola
Verksamhetschef för centrala barn- och elevhälsan
Verksamhetschef för kvalitet och utveckling
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