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Yrkande från socialdemokraterna angående politisk ambitionsnivå inom 
barnomsorgen i Åmåls kommun. 
 
Vi är medvetna om att en förändrad ambitionsnivå inom barnomsorgen i Åmåls kommun är 
nödvändig. 
 
Till att börja med kvarstår våra frågeställningar och vi saknar konsekvensbeskrivningar om 
hur den nya organisationen påverkas utav: 

1. ett förlängt öppethållande inom barnomsorgen. 
2. ett införande av ”nattis”. 
3. ett införande av vårdnadsbidrag. 
4. den nya läroplanen för förskolan.  

 
Från socialdemokraterna har vi redovisat delar av vår politiska ambitionsnivå inom 
barnomsorgen, genom b. la motioner till Åmåls kommunfullmäktige. 
Vi kommer att fortsätta arbetet med ett införande en avgiftsfri barnomsorg i Åmåls kommun. 
Vi vill införa den i två etapper, vi ser det som orealistiskt att kunna införa hela reformen på en 
gång, med tanke på rådande budgetläge, därför föreslår vi att etapp 1 omfattar åldersgruppen 
1-3 år, den vill vi införa från och med 1 juli, 2008. Etapp 1 finansieras ur kommunstyrelsens 
konto 102. Vi bedömer att kostnaden för 2008 kommer hamna runt 750,000 kronor. 
Finansieringen därefter kommer att presenteras under budgetprocessen 2009.  
Etapp två, 3-5 år, presenteras och finansiera under budgetprocessen 2010.  
 
 (S) alternativ till förändrad ambitionsnivå för åldersgruppen 1-3 år har följande utformning: 

1. Taket får en snittid på 25 timmar, antalet barn hamnar på 15 stycken. 
2. Golvet får en snittid på 35 timmar, antalet barn hamnar på 11 stycken. 
 

(S) alternativ till förändrad ambitionsnivå för åldersgruppen 3-5 år har följande utformning: 
1. Taket får en snittid på 25 timmar, antalet barn hamnar på 25 stycken. 
2. Golvet får på en snittid på 35 timmar, antalet barn hamnar 17 stycken. 

 
När avgiftsfribarnomsorg införs, föreslår vi samtidigt att erbjudandet om 15 timmars avgiftsfri 
barnomsorg upphör. Föräldrar som är arbetssökande, sjukskrivna och föräldralediga kommer  
erbjudas en avgiftsfri barnomsorg på halvtid istället för dagens15 timmar. 
 
Vi vet att med vårt förslag till en ny politisk ambitionsnivå inom barnomsorgen, kommer det 
uppstå en viss övertalighet av personal. Därför ger vi förvaltningen i uppdrag att utreda ett 
införande av en personalpool, den skall finansieras ur förvaltningens/enheternas 
vikariekonton. Vi anser det mycket angeläget att Åmåls kommun har en seriös och 
utvecklande personalpolitik, som resulterar i att Åmåls kommun fortsätter vara en attraktiv 
arbetsgivare, trots en förändrad politisk ambitionsnivå. Vi vill tillsist skicka med 
förvaltningen, det är viktigt med valfrihet för föräldrar, även i framtiden måste det finnas 
möjligheter till olika alternativ inom den kommunala barnomsorgen. 
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