
Yrkande från socialdemokraterna angående förändringar utifrån ny 
ambitionsnivå. 
 
Vårat tidigare yrkande, sedermera protokollsanteckning, utgår vi från när vi räknar fram 
förskoleverksamhetens förändringar utifrån ny ambitionsnivå. 
 
Vi anser att följande fördelning per åldersgrupp är den mest troliga: 
 
1-3 år 
Tak, snittid: 25 timmar, 15 barn 
Golv, snittid: 35 timmar, 11 barn 
 
3-5 år 
Tak, snittid: 25 timmar, 25 barn 
Golv, snittid, 35 timmar, 17 barn 
 
Det aktuella förslag som förvaltningen räknat fram och som nu ligger på nämndens bord, är 
utifrån majoritetens förslag, beslutad på sist nämnd. Från socialdemokraterna har vi inte brutit 
ner vårt förslag till detaljnivå med en schematisk uppställning, men vi har utgått från det 
förslag som kallas alternativ d, när det skall fördelas, antal barn, antal avdelningar, antal barn 
per avdelning, personal, personaltäthet, närvarotid/timmar, timmar per avdelning och personal 
kostnader.  
 
I och med att vi socialdemokrater har ett annat upplägg och inriktning för barnomsorgen i 
Åmål, så har vi kalkylerat om ett annat nettoresultat, våran besparingsvinst kommer i 
initialläget bli något mindre, än vad det blir med det borgliga förslaget. Vi är samtidigt fullt 
övertygade att med det socialdemokratiska förslaget kommer det att skapas en annan 
efterfrågan för den kommunala barnomsorgen. Vi tror att en avgiftsfri barnomsorg kommer 
vara en viktig komponent till att skapa förutsättningar för att få en ökad befolknings- 
utveckling, och ökade skatteintäkter. Därmed kommer det socialdemokratiska förslaget skapa 
större vinst effekter, än vad det borgliga förslaget gör. 
 
Även med det socialdemokratiska förslaget kommer det att bli en viss övertalighet på 
personal, men vi avser inte varsla personal om uppsägning, utan vi vill påskynda tillskapandet 
av personalpool. Personalpoolen skall finansieras med förvaltningens och enheternas 
vikariepengar. En bra arbetsgivare har god koll på sina personalkostnader och vilka vikarier 
som står på tur att bli konverterad. Då är mycket vunnet för alla parter, arbetsgivare som 
arbetstagare.  
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Denny Hoffman (s), ersättare bun. 


