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I december beslutade både Förskolenämnden och Grundskole- och gymnasienämnden att 

dra ned eller dra in rätten till förskola och fritids för barn till föräldralediga eller 

arbetslösa föräldrar. Väldigt många föräldrar har hört av sig, startat initiativ och påpekat 

hur hårt detta slår mot barnfamiljer och barn. Ibland till den grad att vissa barn nu är 

rädda för att hamna utanför i sitt kompisgäng och sociala umgänge. 

 

Även LO:s ordförande Susanna Gideonsson gjorde ett utlåtande om att hon blir 

"förbaskad" när hon hör om hur barn straffas av indragen vistelsetid i Sundbyberg. Det är 

lätt att som politiker säga att man tror på barns rätt till lika förutsättningar i livet. Men det 

är inte genom ord vi visar att det är sant utan via handling. Så nu är det dags att stå upp 

för idealet och idéerna och inte bara säga de fina orden. 

 

Att minska vistelsetiderna vittnar om att man inte förstått hur extremt viktig förskola och 

fritids är. Hur stor betydelse de har för barns utveckling och förutsättningar för resten av 

skolgången. Förskola och fritids är inte bara en plats för barnpassning, där vuxna passar 

barn. Det är en viktig plats för pedagogisk verksamhet och utveckling av social 

kompetens, som stärker barnen som individer och ökar möjligheterna för att lyckas i 

skolan. 

 

Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till Grundskole- och 

gymnasienämndens ordförande Henrik Persson (L): 

 

- Har ni gjort en barnkonsekvensanalys kring er förändring av vistelsetid inom 

fritids?  

- Är förändringen en besparingsåtgärd eller enbart ett politiskt ställningstagande? 

- Om det är en besparing, vad är det man sparar på och hur stor är besparingen? 

- Inom förskolan har en omprövning gjorts kring förändringen av vistelsetiden, hur 

kommer det sig att ordförande för fritidsverksamheten inte omvärderar beslutet? 

- Anser ordförande att det är rimligt med ”noll” vistelsetid inom fritids för barn 

föräldralediga och arbetslösa?  

 

 

 

 


