
Dnr 9015/45.109 
 
Regelverk - Barnomsorg på obekväm arbetstid 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05 § 10 att bifalla Alliansens motion 4/2015: 
barnomsorg på obekväm arbetstid. 
  
Kostnad 
Förskolor/fritidshem i Robertsfors kommun har idag öppet mellan 06.00-18.00. För att täcka 
upp resterande del av dygnet krävs personal för 12 timmar/dag. Om vi tänker oss 
barnomsorg på obekväm arbetstid fem dagar/vecka blir detta 240 h/månad (1 månad = 20 
dagar), om vi istället tänker oss sju dagar/vecka blir detta 360 h/månad (1 månad=30 dagar). 
  
Personal som jobbar ständig natt har en kortare arbetstid per månad, 148 h istället för 160 
h/månad, vilket innebär att det krävs 1,7 tjänst för öppethållande fem dagar/vecka och 2,5 
tjänst för öppet sju dagar/vecka. Lönekostnad beräknad enligt följande på en månadslön på 
23 000 kronor + OB-ersättning 14 000 kr + PO med ca 14 500 = 51 500 kronor. Kostnad för 
1,7 tjänst är 87 550 kr/månad eller 1 050 tkr/år och för 2,5 tjänst blir det 128 750 kr/månad 
eller 1 545 tkr/år. Utöver detta tillkommer kostnad för lokaler och måltider. 
  
Via Skolverket kan statsbidrag sökas för ”omsorg på kvällar, nätter och helger”. Under 2015 
beräknade Skolverket att bidraget täcker ca 10 % av kostnaderna i genomsnitt. 
  
Berörd enhet 
Efter en rundringning till andra kommuner som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid 
framkommer att det finns många olika lösningar. Vissa kommuner erbjuder servicen via en 
dagbarnvårdare, andra via en förskola där samtliga barn med behovet av tillsyn på obekväm 
arbetstid placeras. Ytterligare någon kommun erbjuder servicen via en förskola som tar emot 
barn från andra förskolor för omsorg på obekväm arbetstid, dvs. barnen går en förskola på 
dagen och en annan förskola på övrig tid. 
  
För att göra en så rättvis placering som möjligt med tanke på avstånden i kommunen ser vi 
inget annat alternativ än att centrera placeringen till Robertsfors. Med tanke på befintliga 
lokaler och det ekonomiska läget föreslås servicen erbjudas först på den nya förskolan i 
Robertsfors, när den står klar, och att detta tas med i beräkningarna för bygget. 
  
Bilaga: 
Motion 4-2015 Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Förslag till regelverk 
  
Barn- och utbildningschefens förslag till beslut 
 

● Att överlämna förslag till regelverk, övergripande kostnadssammanställning samt 
förslag att barnomsorg på obekväm arbetstid bör placeras i den planerade 
nybyggnationen av förskola i Robertsfors till kommunstyrelsen. 

  



● Att ett eventuellt beslut om införande av barnomsorg på obekväm arbetstid inte går 
att genomföra inom befintliga budgetramar, utan kräver tillskott av medel. 

  
Yrkande: Elisabeth Tängdén (C) yrkar att barnomsorg på obekväm arbetstid bör erbjudas på 
fler orter, även utanför centralorten för att minska risken för bakpendling.  

  
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot yrkandet och finner att liggande 
förslag vunnit bifall. 

  
Barn- och utbildningsutskottets beslut 
 

● Att överlämna förslag till regelverk, övergripande kostnadssammanställning samt 
förslag att barnomsorg på obekväm arbetstid bör placeras i den planerade 
nybyggnationen av förskola i Robertsfors till kommunstyrelsen. 

  
● Att ett eventuellt beslut om införande av barnomsorg på obekväm arbetstid inte går 

att genomföra inom befintliga budgetramar, utan kräver tillskott av medel. 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 
 
BoU ges uppdraget att återkomma med förslag på regelverk och förslag på finansiering när 
rumsliga förutsättningar finns, när byggnation av ny förskola skett i Robertsfors. 
 
 






