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Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att upphäva beslutet, 2000-06-19 § 139, om
regler för omsorg för barn på obekväm arbetstid och överlämna till barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut om rätten till omsorg
på obekväm arbetstid.
Uppsala den 6 mars 2013
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Landerholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg,
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida
Johnsson (båda MP), Ilona Szatmari Waldau
och Emma Wallrup (båda V).
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C) och
Rickard Malmström (MP).
Ärendet
Barn och ungdomsnämnden har till kommunstyrelsen inkommit med en hemställan om
att kommunstyrelen ska föreslå kommunfullmäktige att upphäva sitt beslut om regler
för omsorg för barn på obekväm arbetstid,
2000-06-19 § 139 och överlämna till barn- och
ungdomsnämnden att fatta beslut om rätten till
omsorg på obekväm arbetstid. Ärendets bilaga
1. Kommunfullmäktiges beslut återges i
ärendets bilaga 2.
Anledningen till att barn och ungdomsnämnden vill upphäva beslutet är att nuvarande
regelverk innebär begränsningar i möjligheten
att få omsorg på obekväm arbetstid. Barn och
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ungdomsnämnden gör bedömningen att det
genom ett upphävande av regelverket skapas
bättre möjligheter för barnomsorg på obekväm
arbetstid.
Ett upphävande av regelverket innebär att fler
som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas detta. Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid bedöms vara
runt det dubbla mot nuvarande 70 platser.
Föredragning
När kommunfullmäktige införde rätt till barnomsorg under obekväm arbetstid införde man
också begränsande regler.
I 25 kap. 5 § skollagen sägs:” Kommunen ska
sträva efter att erbjuda omsorg för barn under
tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i
den omfattning det behövs med hänsyn till
föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.”
I propositionen förtydligas
detta:
”Att sträva efter innebär enligt regeringens förslag att en kommun inte utan vidare kan avstå
från att tillhandahålla sådan omsorg. Ambitionen måste vara att tillhandahålla omsorg
även under s.k. obekväm arbetstid åt familjer
som har behov av det. Om kommunen vid en
viss tidpunkt inte har någon efterfrågan måste
kommunen ändå planera för att tillhandahålla
omsorg, när situationen förändras.
Detta innebär att det inte bör vara möjligt för
en kommun att generellt avskaffa tillgången
till kommunalt finansierad omsorg för barn till
föräldrar som förvärvsarbetar under s.k. obekväma tider. Å andra sidan innebär det ingen
rättighet att i enskilda fall få omsorg under
obekväm arbetstid. Föräldrars ansvar för att
hitta lösningar på barnets behov av omsorg
kvarstår.
Kommunen bör, för varje ansökan om plats,
göra en individuell bedömning utifrån de lokala förutsättningarna och besluta om plats
därefter. I bedömningen bör även ingå föräldrarnas reella möjligheter att ordna omsorg för
sina barn själva. Ansvarig nämnd och för-

valtning för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem bör svara för behovs-prövningen.”
Omsorg för barn under s.k. obekväma arbetstider ska inte betraktas som en skolform, till
skillnad mot förskolan, och inte heller åläggas
de krav som ställs på en sådan verksamhet. Det
är viktigt att bygga vidare på de kunskaper och
goda erfarenheter som redan finns av denna
verksamhet. Omsorgen ska som i dag kunna
erbjudas i olika former som nattöppna förskolor, familjedaghem eller barnvårdare i det
egna hemmet. Naturligtvis kan även omsorg
under s.k. obekväm arbetstid anordnas i flerfamiljslösningar och andra verksamheter. Det
ska vara upp till kommunen att besluta i vilka
former verksamheten ska bedrivas samt tidpunkten för när kvällsomsorgen tar vid efter
dagtid. Syftet med förslaget är att i lagstiftningen förtydliga gällande rättsläge. Förslaget
innebär därför inte några utökade ekonomiska
krav på kommunerna.”
Enligt nu gällande regelverk för barnomsorg
på obekväm arbetstid ska barnomsorg erbjudas
först efter det att andra möjligheter att tillgodose omsorgsbehovet prövats.
Med hänvisning till detta föreslås nuvarande
regler upphävas och att barn och ungdomsnämnden får ansvaret att säkerställa att föräldrar erbjuds möjligheter till barnomsorg på
de tider behoven finns.
Ekonomiska konsekvenser
Barn- och ungdomsnämnden har att driva
verksamhet inom av kommunfullmäktige angivna ekonomiska ramar.

