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VÄRLDSLEDANDE FORSKNING
FÖR ATT VÅRA PATIENTER SKA
SLIPPA SE OSS.

VI JOBBAR MEST I LANDET 
MED FÖREBYGGANDE

TANDVÅRD.

Tandvård för alla, avancerad specialistkompetens, medverkan i klinisk 
forskning som drivs av Sahlgrenska akademin och utveckling av fram-
�������	�
����������������������
������������������������������������
munnen hela livet. 
Kolla upp det senaste inom tandhälsa på folktandvarden.se/vgregion

ALE. Även barn till 
arbetslösa föräldrar 
ska ha rätt till 35 tim-
mars vistelsetid i för-
skola, förskoleklass och 
fritidshem.

Det föreslår Social-
demokraterna i Ale i en 
ny motion till kommun-
fullmäktige.

Partiet har också lagt 
två förslag till Utbild-
ningsnämnden om att 
förenkla blanketter 
och ge föräldrarna en 
större valfrihet.

Barn till arbetslösa föräldrar 
har idag en begränsad vistel-
setid om 15 timmar i förskola 
och förskoleklass. Det inne-
bär att dessa barn får mindre 
tid med sociala kontakter. 
Värst slår dagens regelverk 
mot sexåringar som går i 
förskoleklass mellan klockan 
åtta och elva. När kompi-
sarna går till bamba får barn 
till arbetslösa inte gå med. De 
ska hem.

– Barnfattigdom slår hårt 
på många olika sätt, men 
den här konsekvensen kan 
vi hjälpa dem från genom att 
istället ge alla barn rätt till 35 
timmars vistelsetid i förskola, 
förskoleklass och fritidshem, 

säger kommunalråd Paula 
Örn (S).

Denna förändring som 
Socialdemokraterna föreslår 
i en motion till kommun-
fullmäktige har flera positiva 
effekter.

– Som arbetslös med små-
barn behöver du få en rimlig 
chans att söka nytt jobb. Det 
blir svårt om du ska lämna 
och hämta barn stup i ett. 
Genom att ge barn till arbets-
lösa en längre vistelsetid 
verkar vi också för en riktig 
arbetslinje, säger vice ord-
förande i Utbildningsnämn-
den, Dennis Ljunggren (S).

Enligt partiets beräk-
ningar är förslaget inte direkt 
kostnadsdrivande, då grup-
pen barn omfattar cirka 100 
och troligtvis är bara hälften 
intresserade.

– Det medför en ökning 
med 50 barn, vilket i sin tur 
innebär att mindre än ett 
barn per avdelning skulle gå 
från 15 till 35 timmar, menar 
Ljunggren.

Med två förslag till Utbild-
ningsnämnden vill Socialde-
mokraterna förenkla regel-
verket och utöka föräldrar-
nas inflytande i förskolan. 
När föräldrar ansöker om 
barnomsorg tvingas båda 
vårdnadshavarna ange sina 

arbetstider och restider för 
att fastställa behovet av vis-
telsetid. Det vill Ljunggren 
ta bort.

– Blanketten bör göras 
om, förskolan bedriver ändå 

ingen kontrollverksamhet av 
föräldrarna. Bättre att tydlig-
göra regelverket och att för-
äldrar bara behöver ange den 
vistelsetid barnet har behov 
av.¨

Dessutom föreslår Dennis 
Ljunggren att föräldrarna till 
barn som har rätt till 15 tim-
mars vistelsetid i förskolan 
själva får ange vilka tre vecko-
dagar man önskar omsorg.

– Idag är det snurrigt 

värre. Det råder olika regler 
på olika förskolor. Föräld-
rarna får inte själva välja hur 
man vill disponera sina 15 
timmar. Det vill vi ändra på.

Socialdemokraterna skri-
ver i sitt förslag att man är 
osäker på effekterna och 
föreslår därför ett projekt 
som genomförs under ett 
år där föräldrar med barn 
som har rätt till 15 timmar 
omsorg i förskolan ges rätt 

till tre dagar med fem timmar 
per dag och att föräldrarna 
själva får välja vilka veckoda-
gar de önskar ha sitt barn i 
förskola.

– De ska inte styras av 
personalens önskemål, de 
får anpassa sig efter hur för-
äldrarna vill ha det, avslutar 
Dennis Ljunggren.

S vill förändra, förbättra och förenkla i förskolan

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Socialdemokraterna i Ale föreslår förändringar och förenklingar i villkoren runt förskolan. Kommunalråd Paula Örn (S) och 
vice ordförande i Utbildningsnämnden Dennis Ljunggren (S) vill bland annat ge barn till arbetslösa rätt till 35 timmars vis-
telsetid, jämfört med dagens 15 timmar.
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Nybliven företagare eller  
på gång att starta företag

Vinn tid 
- gör rätt från början!

Ale kommun bjuder tillsammans med Skatteverket på 
informationsmöte, där vi på ett begripligt sätt går igenom 

grundläggande det du behöver veta om momsen.
 

Dessutom bjuder Christian Kjellberg, Nordisk Rörmärkning på 
en inspirerande berättelse om hur det är att vara företagare.

Tisdag 15 november
kl 18.00-20.30

Kommunkontoret Ale Torg, Nödinge

Informationen är gratis.
Obligatorisk anmälan senast 14 november till:

Jerry.brattasen@ale.se eller www.skatteverket.se, 010-576 48 50

Mer info kan du få av: 
Jerry Brattåsen Ale kommun 
0303-33 02 77

Kerstin Mattsson, Skatteverket 
010-577 43 24 


