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Förtur i skolplacering samt barnomsorg för HELTID ENSAM VÅRDARE med ett eller fler barn före syskonförtur

Initiativ, beskrivning
Förtur i skolplacering i Malmö Kommunala Grundskolan för barn till HELTID ENSAM VÅRDARE.
Blir en heltid ensam vårdare sjuk akut blir det oftast för många ingen annan som kan hjälpa till ta hand om
barnet vid akut fall. Heltid ensamstående har inte detta lyx.
Heltid ensamstående i praktiken är väldigt utsatta och belastad än de flesta.
1)Först, ingen avlastning. Lite tur kanske för dem med mormor/farmor som kan hjälpa till men tänk på dem som
har ingen alls (?).
2)Hen måste klara alt själv med barn. Samtidigt förväntas att hen jobbar oxå som alla andra.
3)1 +2 = högre risk för arbetslöshet/ fattigdom, utmattningssyndrom /stress/dålig hälsa, mm
4) heltid ensamstående med även bara ett barn utan förtur i skolplacering hamnar på botten som en vanlig
stjärnfamilj med ett barn som klarar den praktiska bättre och ofta leva på två inkomst, därmed med buffert. Heltid
ensam vårdare har bara max en inkomst. Annars hamnar hen ofta direkt till ekonomisk bidrag.
5) med samma tanke som syskonförtur, en förtur för särskilda HELTID ENSAMSTÅENDE behövs akut.
Med förtur i skolplacering (större möjlighet för barn att få önskad plats närmast hemmet) underlättar mycket, då
större möjlighet till jobb/studier.. Praktiskt förebyggande insats mot arbetslöshet /fattigdom/beroende på
ekonomiskt bidrag/dålig hälsa.
Kommunen sparar mycket på det här förslaget.
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Antal kommentarer:

Antal ja röster:

7

101

Antal delningar röster:
0

Klassificera initiativ till nämnd vid granskning:

Klassificera initiativ till nämnd efter beslut:

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden

Initiativet ska vara aktivt t.o.m:
20-12-17

Kommentar från moderatorn:

Sida 2 av 2
2020-01-11

