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Med motivering utifrån det rådande läget under pandemin förekommer det att kommunens 

välfärd och tjänster begränsas jämfört med normala fall. Det är ett tillvägagångssätt som bör 

användas restriktivt eftersom kommunens verksamheter finns till för att tjäna ett uttalat syfte 

och skapa en bra tillvaro för medborgare, företagare och andra. Men om kommunens utbud 

och tjänster begränsas bör också kompensation utgå till de som drabbas.  

Inom barn-och skolnämndens verksamhet har många vårdnadshavare med barn i förskolan den 

senaste tiden uppmanats att hålla barnen hemma då det är ont om personal pga. pandemin. 

Samtidigt meddelas vårdnadshavare att de inte får någon nedsatt avgift för förskoleplatsen trots 

att Lunds kommun inte vill att de ska utnyttja den tjänst de också betalar för. Detta är ett tydligt 

exempel där kommunens förmåga till bemötande och service brister. 

Med anledning av detta vill vi att Barn-och skolnämnden beslutar att i de fall vårdnadshavare 

har begränsats att använda sin förskoleplats på grund av pandemin ska kompensation i form av 

en sänkt månadsavgift utgå till de berörda vårdnadshavarna. 

Kommunen har fått avsevärt ekonomiskt stöd från regeringen under pandemin, pengar som i 

begränsad utsträckning har använts till det som var avsikten. Detta är en starkt bidragande orsak 

till att kommunen förra året redovisade ett ekonomiskt överskott på över 500 miljoner kronor. 

Även för innevarande år förväntas Lunds kommun redovisa ett stort överskott. I det läget har 

man sannerligen råd att inte kräva full ersättning av vårdnadshavare när välfärden och servicen 

begränsas. För att detta inte ska belasta Barn-och skolnämnden övriga verksamhet ska Barn-

och skolnämnden också tillskriva kommunfullmäktige vid behov av extra resurser för att 

finansiera en jämlik förskola för alla medborgare i Lunds kommun. 

Socialdemokraterna föreslår Barn-och skolnämnden besluta att: 

att i de fall vårdnadshavare har begränsats att använda sin förskoleplats på grund av 

pandemin ska kompensation i form av en sänkt månadsavgift utgå till de berörda 

vårdnadshavarna. 

att Barn-och skolnämnden vid behov ska tillskriva kommunfullmäktige för att få 

kompensation för vad de minskade intäkterna som sänkta månadsavgifter kan innebära.  
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