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Motion till kommunfullmäktige 
 
Säkerställ likvärdiga rättigheter och underlätta delaktighet i demokratin 
 
Under ett antal år har det vid skilda tidpunkter getts olika budskap från såväl förskola som 
fritidshem angående rätten att ha barn på förskola eller fritidshem i samband med politiska 
uppdrag. Ibland har man fått betala för enskilda dagar. Ibland har det likställts med arbete och legat 
inom ordinarie schema eftersom det inneburit inkomst (arvode). Och helt plötsligt har inte rätt till 
barnomsorg alls funnits för dylika uppdrag. Budskapen har som sagt varierat. Kraftigt. 
 
Det senaste, nu under våren 2016, var följande scenario. Vi har en arbetslös, ensamstående mamma. 
Eftersom man inte har rätt till fritids som arbetslös sades fritidsplatsen för barnet upp så fort 
arbetslösheten infann sig, men besked gavs från anställd på enheten som sköter placeringar på 
fritidshem att det går bra att betala för enstaka dagar då fritidshem behövs för att mamman ska 
delta i politiska uppdrag, som inte bara innebär meningsfullhet genom samhällsengagemang, utan 
dessutom innebär social kontakt och en inkomst i form av arvode.  
 
När behov av fritids väl uppstod några veckor senare, för en eftermiddag, fick mamman dock annat 
besked. Hon hade INTE rätt till fritids för sitt barn mer än enskilda lovdagar, om inte barnet hade 
en fast plats på fritidshemmet.  
 
Förbryllad över alla dubbla budskap som kommit och gått under åren och i akut behov av 
barnomsorg kontaktade mamman den person som är ytterst ansvarig för fritidshemsplaceringar i 
kommunen. Budskapet efter en stunds samtal var tydligt. Plats på fritidshem kunde av denna person 
enbart beviljas för arbete eller studier. Att politiska uppdrag innebär inkomst (och även 
inkomstbortfall vid frånvaro) spelade ingen roll. Det kunde inte likställas med att ha arbete för en 
dag, t ex ett tillfälligt timvikariat för en dag. Plats på fritidshem kunde inte beviljas för politiska 
uppdrag, även om dessa utgjorde en väsentlig del av inkomsten.  
 
Detta trots att a-kassan skulle se det som samma sak. Arbete/arvoderat uppdrag är detsamma som 
en dag utan a-kassa för att man har annan inkomst den dagen. 
 
Det landade i ett klart besked. Rektor för det aktuella fritidshemmet kan, om det finns särskilda 
skäl, bevilja plats på fritidshem för annat än arbete eller studier.  
 
Mamman tog kontakt med rektor, som beviljade plats på fritids de dagar som mamman har politiska 
uppdrag. Och mamman har nu, tack vare en förstående rektor, en fritidshemsplacering som hon 
får betala ganska mycket för som arbetslös och ensamstående mamma, trots att barnet bara är där 
2-5 eftermiddagar i månaden.  
 
Allt detta. De skilda budskapen under åren, att det på central nivå inte finns möjlighet att fatta 
beslut, att detta med att rätt till fritids för politiskt engagemang är delegerat till varje enskild rektor 
utifrån en individuell bedömning, väcker många frågor och mycket oro. Plus att kostnaden för en 
fritidshemsplacering enstaka dagar inte alls står i proportion till nyttjandegraden. 
 

mailto:klippan@sd.se
https://klippan.sd.se/


Vad gäller egentligen? Behandlas alla likadant? På vilket sätt gör Klippan något alls för att stärka 
demokratin? 
 
Budskapet som mamman fick var: Fritidshem beviljas bara för arbete eller studier. Därutöver är 
det upp till varje enskild rektor att avgöra, om det finns särskilda omständigheter.  
 
Några retoriska frågor måste därför ställas: 

1. Om en rektor i centrala Klippan säger ja till fritidshem för politiskt engagemang, medan en 
rektor i låt säga Östra Ljungby säger nej, var finns då likabehandlingen av kommunens 
medborgare? Ska en politiskt engagerad person eventuellt behöva flytta med sitt barn från 
en del av kommunen till en annan för att få rätt till fritidshem enstaka dagar i syfte att kunna 
vara aktiv i demokratin i kommunen/regionen/landet? 
 

2. Gäller samma hårda regler om att fritids bara beviljas för arbete eller studier oavsett vem 
det handlar om, eller omfattningen av det politiska uppdraget? T ex.  

 Ett kommunalråd i Klippan behöver ha sina barn på fritids för att kunna sköta sitt 
politiska uppdrag, som också utgör enda inkomst. Beviljas kommunalrådet fritids 
på central nivå eller behöver kommunalrådet hoppas på att rektor förstår 
situationen, alternativt avstå uppdraget eller flytta till en annan del av kommunen 
där rektor ger annat besked?  

 En invånare i Klippan blir regionråd och har hela sin inkomst genom det uppdraget. 
Beviljas regionrådet fritids på central nivå eller behöver regionrådet hoppas på att 
rektor förstår situationen, alternativt avstå uppdraget eller flytta till en annan del av 
kommunen där rektor ger annat besked? Eller kanske till och med flytta till en 
annan kommun? 

 En invånare i Klippan blir riksdagsledamot och ordnar med barnpassning 3 dagar i 
veckan vid de tider på dygnet då fritids inte är öppet. Beviljas riksdagsledamoten 
fritids på central nivå eller behöver riksdagsledamoten hoppas på att rektor förstår 
situationen, alternativt avstå uppdraget eller flytta till en annan del av kommunen 
där rektor ger annat besked? Eller kanske till och med flytta till en annan kommun? 

 
3. Görs det skillnad på fritidspolitiker som har arbete (och genom det rätt till fritidsplacering) 

och de som inte har det? Det verkar åtminstone så! En fritidspolitiker som har arbete och 
tar ledigt från arbetet vissa dagar för att istället gå på politiska sammanträden har i regel 
sina barn på fritids ändå, enligt ordinarie schema. Detta verkar beviljas, på någon nivå. Men 
en person som är arbetslös och som har samma behov av barnomsorg enskilda dagar för 
politiska uppdrag kan alltså nekas den rätten, trots att det handlar om barnomsorg för precis 
samma sak. Detta trots att uppdragen troligen är viktigare för den som är arbetslös, både 
ur ett psykosocialt och ett ekonomiskt perspektiv, än för den som har arbete. På vilket sätt 
är detta likabehandling? 
 

Av allt att döma råder idag stor förvirring både bland personalen som arbetar centralt med att 
tilldela platser på fritidshem (eftersom mamman fått två olika besked från två olika personer på 
samma centrala enhet inom bara några veckor) och bland alla övriga inblandade. Ingen verkar riktigt 
bli klok på vad som gäller.  
 
Och de besked som getts från ytterst ansvarig för placeringar i fritidshem är verkligen nedslående. 
Ingen enda person i hela Klippans kommun ska ha rätt till fritids för inkomstbringande politiskt 
engagemang i någon form, varken som fritids, deltids eller - heltidspolitiker. Om inte en rektor är 
snäll nog att bevilja det, medan en annan rektor kanske inte gör det. För att fritids bara kan beviljas 
för arbete eller studier. 



 
På det hela taget en ordning som verkligen uppmuntrar människor till att INTE bli engagerade i 
vår demokrati. Åtminstone inte om de har barn. Vilket slår extra hårt mot alla ensamstående 
föräldrar (som oftast är kvinnor) och därmed även är ett bakslag gällande att skapa lika bra 
förutsättningar för kvinnor och män att vara delaktiga i politiken och inneha poster av viss 
betydelse.  
 
Demokratiutredningen 2016 gör följande bedömning:  
 
”Kommuner och landsting kan underlätta för förtroendevalda med barn i behov av tillsyn genom 
att besluta om mer generösa regler för förskola och barnomsorg.” 
 
För att underlätta politiskt engagemang och gynna demokratin, för att bidra till jämställdhet i form 
av lika förutsättningar för kvinnor och män, och för att säkerställa likabehandling av alla 
kommunens medborgare föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

att ge Barn – och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett regelverk som ger samtliga 
politiskt engagerade invånare i kommunen, oavsett grad av engagemang och oavsett om de 
har arbete eller inte, rätt till barnomsorg under barnomsorgens ordinarie öppettider, i 
samband med politiska och partianknutna aktiviteter som innebär arvodering.  
 
att ge Barn – och utbildningsnämnden i uppdrag att se över taxan för barnomsorg vid 
schemalagt utnyttjande av platsen enstaka dagar, i syfte att få taxan att stå i proportion till 
nyttjandegraden.  
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