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Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan om godkännande Nanny Belle AB org. nr 556802-6719 
att bedriva annan pedagogisk verksamhet på obekväm arbetstid i Uppsala 
kommun 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att med stöd av 25 kap 10§ skollagen (2010:800) avslå Nanny Bells ansökan om att bedriva 
omsorg på obekväm arbetstid i hemmiljö, samt 

att ge kontoret i uppdrag att utreda behovet av omsorg på obekväm arbetstid och förelägga 
nämnden förslag t i l l lösning. 

Sammanfattning 
Nanny Belle AB har under tre år bedrivit barnpassningsverksamhet som godkänts som 
pedagogisk omsorg i Örebro. Verksamheten bedrivs i bostaden med av Nanny Belle anställd 
personal i barnpassningsverksamhet. 

Affärsiden omfattar pedagogisk omsorg för 25 barn i ålder 1-12 år utifrån ett basbehov på 25 
timmar per barn och månad som bas. En årlig yrkad ersättning är 1500 tkr totalt, en summa 
som kontoret inte finner skälig i jämförelse med den omsorg på obekväm arbetstid som 
bedrivs idag utifrån behov och befintliga lösningar. 

Den verksamhetsform som ansökan avser skapar för högt kostnadsläge som inte täcks inom 
nämndens budget. Nämnden föreslås avslå ansökan. 

Bakgrund 

Omsorg under obekväm arbetstid är, t i l l skillnad från förskolan, ingen skolform 
och har inte heller de krav som ställs på en sådan verksamhet. Omsorgen kan dock erbjudas i 
form av nattöppna förskolor men även som familjedaghem, barnvårdare 
i det egna hemmet, flerfamiljslösningar och andra verksamheter. Det är upp t i l l 
kommunen att besluta om i vilka former verksamheten ska bedrivas. Kommunen 
beslutar även om när kvällsomsorgen tar vid efter dagtid. 

Postadress: Uppsala kommun, Barn- och ungdomsnämnden • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 

E-post: barn-ungdomsnamnden@uppsala.se 
wvvw.uppsala.se 
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När en ansökan om omsorg på obekväm arbetstid inkommer til l barnomsorgs
administrationen (BOA) görs en individuell bedömning utifrån de lokala förutsättningarna 
och därefter beslutar BOA om plats. Föräldrarnas reella möjligheter att själva ordna omsorg 
för sina barn bör ingå i bedömningen. Det är ansvarig nämnd för förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem som svarar för behovsprövningen, KF 2000-06-19 

Nanny Belle AB har under tre år bedrivit barnpassningsverksamhet som godkänts som 
pedagogisk omsorg i Örebro. Personal anställs av bolaget och verksamheten bedrivs i barnens 
bostad . Tjänsterna ska ses som ett komplement til l förskola och nattomsorg. Mål och 
riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan följs. Verksamheten är varierad efter vilka 
omsorgstimmar barnet behöver. Det kan gälla kvällar efter kl 17 eller morgontid före kl 6.30 
lördags och söndagsaktiviteter tillgodoses. Omfattning är 25 barn i ålder 1-12 år med 25 
timmar per barn och månad som bas t i l l en årlig ersättning på 1 500 tkr totalt. Kostnaden 
motsvarar den totala kostnaden för all omsorg för obekväm arbetstid i Uppsala kommun. 

Regler för omsorg för barn på obekväm arbetstid 
Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn mellan 1-12 år vars föräldrar har sitt 
ordinarie arbete förlagt ti l l kvällar, nätter/helger. 
Det gäller dels ensamstående föräldrar med sådana arbetstider, dels sammanboende föräldrar 
där båda arbetar på sådana tider. Med sammanboende föräldrar jämställs här den som 
varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet 
om hon eller han är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern (7 kap 
5§FB) 

Omsorgsbehovet skall vara regelbundet och kontinuerligt återkommande och andra 
möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska ha prövats. 
Omsorg ska erbjudas förälder som annars riskera att förlora möjligheten att försörja sig, t ex 
genom att de måste minska sin arbetstid eller inte kan behålla sitt nuvarande arbete. 
Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. 
Den enskilde ska också styrka att hon/han prövat möjligheten att förändra sin arbetstid. 
En noggrann prövning ska göras av kommunen i varje enskilt fall och omprövning bör ske en 
gång/termin vid positivt beslut om beviljad omsorg. Beslut taget i KF 2000-06-19 
Nämnden har tillsynsansvar för verksamheten utifrån 25 kap 6,7 16 §. 

Nämnden föreslås ge kontoret i uppdrag att utreda behovet av omsorg på obekväm arbetstid 
och förelägga nämnden förslag t i l l lösning för barn i åldrar 1-12 år. 

Kontoret föreslår nämnden att avslå ansökan från Nanny Belle AB om att bedriva annan 
pedagogisk verksamhet med ersättning på 15000 tkr för 25 barn. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


