
  

 

 

 

 

 

Motion: Barnvakt under 
kommunfullmäktiges gruppmöten 
Vi lever i ett patriarkat samhälle och hur mycket vi än vill arbeta ifrån det kvarstår 
faktumet att vi socialdemokrater inte är en öde ö som inte påverkas av dem 
strukturer som vi lever i.  

Att vara politiskt aktiv och ha olika förtroendeuppdrag kan vara tidskrävande och 
försvåra livspusslet för många. Extra svårt att få ihop vardagen med kvällsmöten 
är det när man har små barn. Jag har alltför ofta sett många mammor lämna 
politiska uppdrag på grund av att de inte får ihop livspusslet. För faktum kvarstår 
att vi lever i ett samhälle med strukturer som ofta tvingar mammor att lämna ifrån 
sig sidouppdrag. Ett annat faktum är att det finns ensamstående föräldrar i vår 
rörelse som tvingas lämna politiken för att de inte har en partner att lämna över 
barnen till under kvällsmöten. 

En styrka med vår rörelse är att vi har en bred representation av människor från 
hela samhället. Vi har respekterat allas olikheter men samtidigt respekterat 
varandras jämlikhet. Som parti förlorar vi bredd och förtroende när 
småbarnsföräldrar inte kan engagera sig politiskt. Det kan på längre sikt leda till 
att vi som politiskt parti har svårt att utforma politik utifrån dem 
samhällsutmaningar som småbarnsföräldrar ser. Vi är ett feministiskt parti som 
vill förenkla vardagen för småbarnsföräldrar men då är det viktigt att vi ser till 
våra interna rutiner och strukturer.  

En annan aspekt är att vi behöver värna om hållbart engagemang. Genom att 
erbjuda barnvakt under våra kvällsmöten kan vi hjälpa småbarnsföräldrar att få 
ihop vardagen och således behålla sitt politiska engagemang på längre sikt.   

Jag har verkat i andra socialdemokratiska grupper som har erbjudit barnvakt till 
gruppmöten för att förenkla vardagen och möjliggöra för småbarnsföräldrar att 
delta under möten. Jag upplevde endast positiv respons från föräldrarna eftersom 
dem kunde engagera sig och samtidigt var befann sig barnen i samma byggnad. 

Jag yrkar därför för: 

Att uppdra åt Arbetarkommunen att utreda den ekonomiska 
möjligheten till att ordna barnvakt till Kommunfullmäktiges 
gruppmöten och representantskapet. 
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Att uppdra åt Arbetarkommunen att utreda behovet av barnvakt till 
Kommunfullmäktiges gruppmöten och representantskapet. 

 

Maria Sayeler 

S-kvinnor 
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Motionssvar: Barnvakt under 
kommunfullmäktiges gruppmöten 
Motionären lyfter en viktig interndemokratisk fråga i det att alla medlemmar som 
vill vara med och driva politik i Norrköpings Arbetarekommun också ska ha 
möjlighet att kunna göra det. Givetvis är det en ståndpunkt som styrelsen delar. 
Oavsett vilken familjekonstellation man har hemma och oavsett om man ansvarar 
för omsorgen av barn. Även om arbetarrörelsen med framgång genomdrivit 
reformer för att mödrar ska kunna ta plats på arbetsmarknaden och i samhället i 
stort, inte minst genom en utbyggd barnomsorg, kan vi konstatera att rörelsen för 
den sakens skulle inte alltid själv föregått med gott exempel. Arbetarrörelsen har 
historiskt precis som samhället i stort präglats av normer som har gjort det svårt 
för kvinnor att kombinera ansvaret med att vara moder med ansvaret att ta plats i 
politiken.  

Motionärerna lyfter som en förslag för att möjliggöra fler småbarnsföräldrar att 
kunna närvara på möten, att arbetarekommunen ska bistå med barnvakt. 
Motionärerna lyfter två typer av möten där detta skulle vara aktuellt – 
kommunfullmäktigegruppens sammanträden och arbetarekommunens 
representantskap.  

Styrelsen har tittat på de bestämmelser som gäller för fritidspolitiker i 
Norrköpings kommun. I detta står det: 

”En förtroendevald kan, efter beslut av kommunstyrelsens 
personalutskott, få ersättning för särskilda kostnader som 
uppkommer på grund av uppdraget.  
 
Förtroendevald kan få ersättning för kostnader för barntillsyn om 
tillsynen inte kan tillgodoses genom familjen, nära anhörig eller den 
ordinarie barnomsorgen. Ersättning betalas ut med 135 procent av 
den faktiska kostnaden. Kostnaden ska kunna styrkas.” 

 
Ersättning till förtroendevalda- 2.3.7 Övriga kostnader på grund av 
förtroendeuppdraget 

Det innebär att åtminstone alla i kommunfullmäktigegruppen kan nyttja detta vid 
behov. Det finns heller inget i skrivelsen som tycks förhindra att en eventuell 
barnpassningstjänst nyttjas i anslutning till där mötet äger rum. Dock gäller dessa 
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ersättningsbestämmelser inte representantskapets möten där ombuden och övriga 
inte omfattas av kommunens ersättningsbestämmelser. 

Styrelsen vill genom det här motionssvaret också ta tillfället i akt och betona att 
det är helt okej för medlemmar att ta med sig barn på partimöten som 
arbetarekommunen anordnar. Styrelsen anser också att en sådan kultur finns idag i 
partiet då många tar med sina barn vilket givetvis är positivt.  

Att både utreda den exakta kostnaden och behovet av barnpassning går givetvis att 
göra för ett specifikt repskap. Dock tror inte styrelsen att det kommer att vara 
statiskt utan variera från år till år och från möte till möte. Däremot tar styrelsen 
med sig att fundera över möjligheten att hjälpa till med barnvakt vid de tillfällen 
där behovet kan vara extra stort. Oavsett om det är repskap, valvaka, 
politikutvecklingsworkshop, dörrknackning, etc.  

 

Med anlednings av ovanstående föreslår styrelsen representantskapet:  

- Att att-sats 1 och 2 anses besvarade 

 

Styrelsens föredragande: Linus Emmoth 


