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Barn- och utbildningsnämnden

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar
regelverk för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Birgitta Wigren
förvaltningschef

Ulrica Andersson
verksamhetsstrateg

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Tyresö kommun erbjuder idag barnomsorg mellan 06:30 och 18:30 måndag till fredag.
Det saknas alternativ för de familjer som har behov av barnomsorg under kvällar, tidiga
morgnar, nätter och helger. Efterfrågan av barnomsorg utanför ramtiden har under
senaste året ökat i Tyresö. De familjer som har kontaktat förvaltningen arbetar
oregelbundna tider bland annat inom vården, teatern och inom polisen. Flera av de
sökande är ensamstående utan socialt skyddsnät.
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Rättsläget
Enligt den nya skollagen, som träder i kraft första juli 2011, ska kommunen sträva efter
att tillgodose föräldrars behov av barnomsorg under tider då ordinarie
förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem inte har öppet.1 Att sträva efter betyder i
sammanhanget att kommunen inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla sådan
omsorg. Om behovet inte är aktuellt ska kommunen planera för att tillhandahålla sådan
omsorg när behov uppstår. Omsorgsformen bör erbjudas barn från 1 års ålder till och
med vårterminen det år barnet fyller 13 år.2 De pedagogiska kraven är lägre för
barnomsorg utanför ramtiden, däremot finns krav på god omvårdnad.

Utgångspunkter för regelverk
Regelverket gällande barnomsorg utanför ramtid, så kallad barnomsorg på obekväm
arbetstid, (bilaga 1) ställer krav på att föräldern/föräldrarna i första hand försöker lösa sitt
omsorgsbehov på annat sätt eller att föräldern/föräldrarna – om möjligt – ändrar sina
arbetstider. Regelverket ställer krav på att barnet har sin plats på barnomsorg på
obekväm arbetstid-förskolan även under ordinarie ramtid (om behov finns dagtid). Barn
som har behov av fritidshem kan dock ha två placeringar. Vidare ställer regelverket krav
på föranmälan av omsorgsbehov, där eventuell dagvistelse ska inkluderas. Ramtiden för
barnomsorg på obekväm arbetstid bör vara 17:30 – 07:30, förutom under helg/helgdagar
då barnomsorg på obekväm arbetstid bör ha öppet dygnet runt.
Barnomsorg ska kunna erbjudas under årets samtliga 365 dagar.

Ekonomiska aspekter
Ersättningen för barnomsorg på obekväm arbetstid skall vara i form av en dygnspeng.
Grundtanken för den ekonomiska kompensationen är att kostnaden för barnomsorg
utanför ramtiden skall baseras på den ordinarie pengen för barnomsorg under tre år,
minimera den administrativa bördan samt rymmas inom befintliga budgetramar för 2011.
Dygnspengen uppgår till 395 kr per dygn för 2011. Alla barn som nyttjar barnomsorg på
obekväm arbetstid erhåller samma peng oavsett ålder. Dygnspengen utgår till de
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Skollag (2010:800), prop. 2009/10:165, s. 530 f.
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Prop. 2009/10:165, s. 532.
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verksamheter som har barn på obekväm arbetstid. Om barnet även nyttjar omsorg på
dagtid utgår ordinarie barn- eller skolbarnomsorgspeng för dagverksamheten.
Taxan skall vara densamma som för plats i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem
under dagtid. Reglerna för maxtaxa tillämpas.

