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Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan om godkännande för Kids2home Skoldrift AB 
med att bedriva omsorg på obekväm arbetstid 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 25 kap 5 § skollagen godkänna Kids2home Skoldrift AB, 
att bedriva omsorg på obekväm arbetstid för barn från 1 t i l l 13 år, 

att bevilja ersättning utifrån fastställd budget för omsorg på obekväm arbetstid, där 
ersättning på 300 kronor per timme betalas upp t i l l fem barn, 600 kronor per timme från 
och med det sjätte barnet, 900 kronor timme från och med det elfte barnet och så vidare, 

att ersättning för kostnad för mervärdesskatt betalas med 6 procent av utbetald ersättning, 

att bevilja förtur t i l l Kids2homes förskolor för förskolebarn med behov av omsorg på 
obekväm arbetstid samt 

Sammanfattning 
Kids2home Skoldrift AB ska bedriva omsorg på obekväm arbetstid för barn från 1 t i l l 13 år. 
Ersättningsnivån utgår enligt nämndens fastställda budget med 300 kronor per timme upp ti l l 
fem barn/elever, 600 kronor per timme från och med det sjätte barnet/eleven, 900 kronor 
timme från och med det elfte barnet/eleven och så vidare. På sina tre förskolor i Uppsala 
bedöms Kids2home Skoldrift AB kunna ta emot sammanlagt ca 50 barn/elever på obekväm 
arbetstid. 

Bakgrund 
I juni år 2000 fattade Kommunfullmäktige beslut om "Regler för omsorg för barn på obekväm 
arbetstid" (2000-06-19 § 139). 

• Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn vars föräldrar har sitt ordinarie arbete 
förlagt t i l l kvällar, nätter/helger. Det gäller dels ensamstående föräldrar med sådana 
arbetstider dels sammanboende föräldrar där båda arbetar på sådana tider. 
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• Med sammanboende föräldrar jämställs här även när föräldrar bor tillsammans i 
äktenskap eller under äktenskapsliknande former med någon som inte är förälder t i l l 
barnet. 

• Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt och det ska inte kunna 
tillgodoses på annat sätt. 

• Omsorg ska erbjudas föräldrar som annars riskerar att förlora möjligheten att försörja 
sig, t. ex genom att de måste minska sin arbetstid eller inte kan behålla sitt nuvarande 
arbete och har svårt att få annat arbete. 

• Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. Möjlighet 
att förändra arbetstiden ska prövas. 

• En noggrann prövning ska göras av kommunen (vid beslutstillfället 
"kommundelsförvaltningen") i varje enskilt fall. 

• Platsinnehavaren som beviljas omsorg på obekväm arbetstid betalar alltid heltidstaxa 
oavsett vistelsetidens längd (Sedan 2004 betalas heltidstaxa oavsett vistelsetid). 

Ärendet 
I dag har drygt 100 förskole- och fritidshemsbarn rätt t i l l omsorg på obekväm arbetstid. 
Handläggare på Barnomsorgsadministrationen handlägger och beslutar om rätten t i l l omsorg 
på obekväm arbetstid. 

Antalet förfrågningar om omsorg på obekväm arbetstid bedöms vara det dubbla. 

Kids2home Skoldrift AB bedriver i dag förskola på tre ställen i Uppsala kommun för 
sammanlagt cirka 250 barn. 

Kis2home Skoldrift AB ansöker om godkännande att bedriva omsorg på obekväm arbetstid 
vid sina tre förskolor i Uppsala. Det bör innebära en total kapacitet på cirka 50 platser i olika 
delar av Uppsala. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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Uppsala Kommun 

Barn- o d i Ungdomsnämnden 

Stockholm den 24 november 2012 

Ansökan om omsorg p å ^ b e k y å r n a tider/ dygnet runt 

Sökaride 

Kids2.Home Skoldr i f t AB 

Bex 19 140 

104 32 Stockholm 

KidsZHome skoldrift, AB ansöker hä rmed o m o t t f å bedriva onisorg på obekväma l ideAför barn 1-13 

år. 

Verksamheten k o m m e r a t t bedrivas'I Kids2Hornes alla skol lokaler s å s o m Karlsra, Serri inariet, Är r tö 

och Lindbäcken. 

På våra fyra förskolor i Uppsala har vi mo j l i ghe i att ta e m o t ca 100 ba rn /e l t i v f r pä obekväm arbetst id. 
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Klds2Höme Skoldrfft 

Box .19140 

104 32 Stockholm 


