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Motion om att införa ”Nuddisar” i kommunens förskolor
Ärendebeskrivning
Anette Asplund och Samuel Ek, för kristdemokraterna, anför följande i en
motion.
Efter ett beslut av politiker och tjänstemän i Malå kommun infördes 1993 ett
system som skulle minska taxorna för barnen, i förskolan. Systemet kallades
för ”Nuddisar”. Det innebar att varje barn/förälder använde en elektronisk
nyckel som nuddade en terminal vid ankomst till förskolan. Samma procedur
utfördes sedan då barnet lämnade förskolan. Detta system har sedan
modifierats 2009 och enligt Anders Bergström, barn- och utbildningschef i
Malå kommun, har det förutom lägre kostnader för familjer, också bidragit till
att kommunen fått ner tiden för administration för anställda inom
barnomsorgen. RFID-brickor som de idag kallas är en beröringsfri nyckel som
är enkel att använda både för barn och vuxna. Skolförvaltning, rektor och
medarbetare i Malå använder den registrerade tiden som underlag vid
fakturering, schemaläggning, resursplanering av pedagoger med mera.
Anledningen till att detta fortsatt att finnas i Malå kommun och nu också
vuxit fram i andra norrländska kommuner, bl a Skellefteå, är att detta system
fungerar bra. Lycksele kommun har installerat detta system på 4 av sina
förskolor och innan de gjorde detta fick de pröva utrustningen genom att hyra
den i några månader. Nu vill vi Kristdemokrater införa ”Nuddisar” även i
Luleå kommun.
Genom detta system:
Kommer förskolans personal inte längre att behöva ansvara för det
administrativa arbetet att notera ändringar av hämtnings- och
lämningstider.
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Kommer en smidigare hantering av VAB-dagar till försäkringskassan att
möjliggöras, som bidrar till att personalen får mer tid att vara i
barngruppen och mindre pappersarbete.
Kommer det att synliggöras hur många barn som faktiskt vistas på
förskolan samtidigt under olika tider av dagen.
Kommer det att synliggöras hur många vistelsetimmar som varje
barn är på förskolan.
Kommer föräldrar att betala för den faktiska tiden istället för
schemalagd tid som det är idag
Vi ser hur detta system skulle kunna fungera som ett viktigt underlag för att
vår kommun ska börja ta större ansvar för sina minsta medborgare och
tillsätta de resurser som krävs för att skapa en god vistelsemiljö för både barn
och personal på förskolan.
Kristdemokraterna i Luleå föreslår:
Att Luleå kommun inför en prövoperiod av ”nuddisar” på några
förskolor i kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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