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Barn- och ungdomsnämnden) 

Kids2Home - Ansökan om höjning av ersättning för obekväm omsorg 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att avslå ansökan från Kids2Home om höjd ersättning för obekväm omsorg ti l l 475 ler/timme 
för 1-4 barn samt därefter ytterligare 475 kr för vart fjärde barn med hänvisning t i l l 
nämndens beslutade ersättningsnivåer för år 2014, samt 

att ge uppdrag til l kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad att upprätta ett avtal med 
Kids2Home som reglerar åtagandet och villkor för att bedriva obekväm omsorg i tid. 

Sammanfattning 
Kids2Home har bedrivit obekväm omsorg i ca 12 månader på tre olika förskolor i Uppsala. 

Kids2Home har ansökt om höjd ersättning 2014 på grund av ökade kostnader. Kids2Home 
hävdar i sin ansökan att man har en självkostnad på 390 kr/timme på grund av; behov av 
högre personaltäthet för barn under två år, ökade lönekostnader, matkostnader och inventarier, 
ökad administration med schemaläggning och logistik, chefstjänst med jourtjänstgöring mm. 

Kids2Home har fakturerat totalt 1 345 350 kr t i l l och med november 2013 (varav ca 25 % 
avser skolbarnsomsorg på obekväm arbetstid) och 1 009 013 kr avser förskolebarn. I 
november fanns 27 barn på Kids2Home som hade sammanlagt 1066 timmar obekväm 
omsorg. 

Ersättningen under 2013 har varit 300 kr/timme för 1-5 barn, 600 kr för 6-10 barn osv. För 
år 2014 är budgeten för obekväm 3 185 000 kronor. Ersättning utgår med 325 kronor per 
timme för 1-5 barn, osv . 
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Ärendet 
Kids2Home ansöker om en ny ersättningsmodell för obekväm omsorg med en höjning t i l l 475 
kr/timme för 1-4 barn. Därefter ytterligare 475 kr/timme för ytterligare vart fjärde barn. 
Kids2Home anser sig ha en självkostnad på 390 kr/timme för obekväm omsorg. 

Eftersom enbart Kids2Home har ett godkännande att bedriva obekväm omsorg som fristående 
leverantör, bör ett avtal tas fram som reglerar åtagandet i tid. Därför föreslår kontoret för barn, 
ungdom och arbetsmarknad att ett avtal skrivs mellan barn-och ungdomsnämnden och 
Kids2Home för obekväm omsorg. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


