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Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
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Övriga deltagare

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef
Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab
Christina Persson, skolchef förskola
Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola
Jabil Seven, skolchef gymnasie- och vuxenutbildning
Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling
Henrik Schmidt, kommunikatör
Personalrepresentant, Lärarnas Riksförbund
Personalrepresentant, Vision
Aline Varre, politisk sekreterare Moderaterna
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§ 156/20

BUN/2020/0068/619

Tillfällig begränsning av antalet timmar i förskola och
pedagogisk omsorg
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Begränsa antalet timmar i förskola och pedagogisk omsorg till 22 timmar per vecka för de
barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa.
Beslutet gäller perioden 2020-11-01—2021-02-28

Reservation
Gill Lagerberg (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs
protokollet.

Protokollsanteckningar

Donald Löfving (SD) vill ha till protokollet att han vill se mer löpande information kring corona-läget
och hur det påverkar verksamheterna.

Ärendet

På grund av rådande situation med anledning av covid-19 har kommunens förskoleverksamheter ett
högt personalfrånvarotal. Det leder det till en hög arbetsbelastning och verksamheter som har svårt
att klara personalförsörjning. För att tillgodose verksamheternas behov av att kunna bedriva
kvalitativ undervisning och omsorg föreslår förvaltningen att sänka servicenivån till 22 timmar
omsorg per vecka för de barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa.
Barn- och utbildningsnämnden fattade i mars 2020 beslut (BUN § 40/20) om att tillfälligt begränsa
antalet timmar för barn i förskola och pedagogisk omsorg vars vårdnadshavare är föräldralediga
eller arbetslösa, med anledning av de rådande omständigheterna gällande covid-19. Beslutet gällde
till och med 2020-06-30. Under höstterminen 2020 har förskolornas verksamheter i kommunen varit
ansträngda gällande personalförsörjning och personalen har haft en hög arbetsbelastning. Under
sommaren har barnantalet sjunkit i samma takt som personalfrånvarotalen men under hösten har
denna trend brutits. Sjuktalen bland personalen har sedan september 2020 ökat, samtidigt som fler
barn är i förskolan än under sommaren (se bilaga 1). Detta tillsammans med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer gällande att stanna hemma även vid milda förkylningssymptom har lett till ett
större sjukdomstal bland personalen i förskoleverksamheterna och en högre arbetsbelastning för
den personal som arbetar. Vidare försvårar restriktionerna med anledning att minska smittspridning
möjligheten att ta in vikarier i verksamheter för att täcka upp personalbortfall.
Förvaltningen bedömer att åtgärder behöver vidtas i förskolan och pedagogisk omsorg i syfte att
säkra personalförsörjningen och kontinuiteten i verksamheterna. Det handlar framför allt om att
tillse att det finns pedagoger i verksamheterna som bedriver en kvalitativ undervisning och omsorg.
För att tillgodose verksamheternas behov föreslår förvaltningen att genomföra en tillfällig sänkning
av servicenivån för den typ av verksamhet som kommunen inte har skyldighet att erbjuda. Enligt
skollagen är kommuner skyldiga att erbjuda minst 15 timmar (8 kap. § 6) i omsorg per vecka för
barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa. Nynäshamns kommun erbjuder idag 30
timmar i omsorg per vecka till denna grupp. Förslaget innebär att minska servicenivån till att barn
vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa har möjlighet till plats 22 timmar per vecka.
Förvaltningen menar att förskoleverksamhetens undervisning är mycket viktig, samtidigt som den
höga arbetsbelastningen för personalen måste tas i beaktande och därmed ser förvaltningen en
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mindre åtstramning av omsorgstimmar som en rimlig lösning. I samband med insatsen av en
minskning av omsorgstimmar ska vikarieanskaffning ses över och säkerställas så att
verksamheternas planeringar och förberedelser av undervisning kan genomföras i enlighet med
läroplanen. Förvaltningen säkerställer verksamheternas säkerhet, trygghet och kvalitet genom
dagliga avstämningar gällande personalläge.
Förvaltningen föreslår att begränsa antalet timmar för barn i förskola och pedagogisk omsorg vars
vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa till 22 timmar per vecka under perioden 2020-1101 – 2021-02-28.

Förvaltningens förslag till beslut
Begränsa antalet timmar i förskola och pedagogisk omsorg till 22 timmar per vecka för de barn vars
vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa.
Beslutet gäller perioden 2020-11-01—2021-02-28.

Yrkanden
Donald Löfving (SD), Bengt-Göran Petersson (KD), Marcus Svinhufvud (M) och Lena Dafgård (SN)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ingrid Bergander (S), Gill Lagerberg (S) yrkar på avslag till förvaltningens förslag och yrkar att det
inte ska vara någon ytterligare begränsning av antalet timmar.

Propositionsordning
1. Bifall till förvaltningens förslag
2. Avslag på förvaltningens förslag

Proposition
Ordförande ställer förslagen mot varandra i enlighet med ovan fastslagen propositionsordning och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
BUN/2020/0068/619-6
Beslut BUN § 40/20
Bilaga 1, Antal barn/pedagoger förskola 2020

Skickas till
Handläggare förskola
Skolchef förskola
Rektorer förskola
Kommunikatör
Akten
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Bun 2020.10.10

Ärende Bun/2020/0068/619-6
Tillfällig begränsning av antalet timmar i förskola och pedagogisk omsorg
Särskilt yttrande
Vi har idag fått ett förslag från förvaltningen vid sittande bord under
nämndsammanträdet om att tillfälligt begränsa timmar i förskola och peedagogisk
barnomsorg för föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa.
Vi socialdemokrater värnar om välfärden och ser det positivt att alla barn ska kunna
erbjudas möjlighet att ta del av den pedagosgiska verksamheten minst 30 tim/vecka.
Vi ser också svårigheter för vårdnadshavare att planera om sin vardag återkommande
genom tillfälliga förändringar av omsorgstiden..
Förvaltningen har angivit Covid-19 och hög personalfrånvaro som anledning till den
planerade förändringen av timmar. Vi socialdemokrater ser dock att Covid-19 är något
vi måste leva med under en längre tid. Att följa folkhälsomyndigheternas
rekommendationer med att stanna hemma vid minsta sjukdomstillstånd kommer inte
avslutas i feb. utan fortsätta en längre tid. Därför yrkade vi avslag till förvaltningens
förslag till beslut.
En utökning av personaltätheten ser vi vara den rätta lösningen av problemet istället.

För socialdemokraterna i Nynäshamn

Eu. Gill Lagerberg

