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Kristdemokraterna
tisdag 14juni2016

Motion om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan.

Runt om i landet finns det kommuner där blöjor ingår i förskole avgiften. Vi kan se
att det finns fördelar med det och tror att föräldrar är villiga att betala några kronor
till för sin barnomsorgsplats om blöjor ingår.

Kommunen kan köpa blöjorna betydligt billigare än en enskild individ tack vare
upphandling.

Pedagoger
En pedagog har många arbetsuppgifter och under en arbetsdag är det många
bollar i luften. Tänk om varje förskola skulle tillhandahålla blöjor. Det skulle
underlätta att pedagogen slipper fundera på vilken blöjpaket som tillhör vem.
Personalen behöver inte bli irriterad på de föräldrar som glömmer att ta med sig
blöjpaket och då låna från någon annan, för att sedan komma ihåg att lägga
tillbaka en blöja från den man lånat. Man behöver heller inte ta plats till att förvara
10-15 olika blöjpaket. Pedagogen kan lägga sin energi på andra uppgifter.

Fö rä Id rar
Att underlätta vardagen och erbjuda denna tjänst till de som nyttjar barnomsorgen
är något som de flesta föräldrar skulle se som något positivt. En förälder
resonerar:
“Jag kan tänka mig att betala lite mer i månaden och slippa släpa blöjpaket på
morgonen. Det är stressigt som det är och räcker gott och väl med två trötta
barn.”
Vi vill också slå ett slag för ensamstående föräldrar som inte har samma
ekonomiska möjligheter. För dessa skulle det vara till stor lättnad att slippa
förklara för personalen varför “man har glömt” ta med blöjpaket. Man har helt
enkelt inte alltid råd.

Y rka n de
Vi Kristdemokrater i Gislaveds kommun yrkar:

Att det utreds möjligheten att tillhandahålla blöjor på varje förskola.

Att detta ska ingå i avgiften för förskolan.

För Kristdemokraterna i Gislaveds kommun
Pia Skogsberg, ordförande , gruppledare

i Gislaveds kommun

Lennart


