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Riktlinjer förskola och barnomsorg vid långtidssjukskrivning
I dagens lagstiftning finns inget stöd för rätt till barnomsorg om en förälder
är sjukskriven eller har sjukersättning. Det innebär att kommunen inte är skyldig att
erbjuda förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg till föräldrar
som har sjukersättning.
I de kommunala riktlinjerna står inskrivet att vid förälders sjukdom,
får barnet vistas i förskoleverksamhet/fritidshemmet enligt ordinarie tidskontrakt.
Dessa riktlinjer tillkom i en tid då omfattningen på långtidssjukskrivning eller
sjukersättning inte var så stor som den är idag.
Barn- och utbildningsförvaltningen förslår att riktlinjerna förtydligas på följande
sätt:
- Om en förälder med barn inskrivna i förskola/fritidshem är sjukskriven
mer än 60 dagar görs en prövning av barnets behov av förskola/fritidshem.
Om den prövningen resulterar i fortsatt förskola/fritidshem görs en ny prövning
efter 4-6 månader osv.
För den grupp föräldrar som idag är långtidssjukskrivna eller har
sjukersättning men som inte har barn inskrivna i förskolan föreslår förvaltningen
följande riktlinjer.
- Barn 1- 5 år erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka med avgift
enligt gällande taxa, dvs samma erbjudande som barn till arbetslösa eller
föräldralediga.
Därutöver kan behovet prövas utifrån Skollagen 2 kap §§ 6 och 9.
- I de fall läkare eller annan terapeut, för den sjukskrivne föräldern
föreslår barnomsorg görs prövning utifrån Skollagen 2 kap §§ 6 och 9
efter nätverksmöte mellan rektor, elevhälsan och individ- och
familjeomsorgen.
Ekonomiska konsekvenser:
Förvaltningen gör bedömningen att efterfrågan på barnomsorg med detta förslag
kan komma att öka med mellan 5-10 platser.
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Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-10-25 att godkänna reviderat förslag
till riktlinjer förskola och barnomsorg vid långtidssjukskrivning
och att underlaget kompletteras med utdrag av skollagen 2 kap gällande
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, samt att översända reviderat
förslag till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslöt 2007-11-28 att återremittera ärendet för
förtydligande av skrivningen avseende vilka som omfattas av förändringen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderat förslag till riktlinjer förskola och barnomsorg vid
långtidssjukskrivning.
_____
Håkan Svensson (s) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anna-Sofia Philipsson (kd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar efter framställd proposition
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet reserverar sig Anna-Sofia Philipsson (kd).
_____
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