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Motion 4/2015: Barnomsorg på obekväm arbetstid  
Kommunfullmäktige återremitterade motion 4/2015: Barnomsorg på obekväm arbetstid till kom-
munstyrelsen 2015-06-08, §47.   Frågan har varit aktuell tidigare och dåvarande barn- och utbild-
ningsnämnden beslöt 2004-10-07 (§ 100) att inte erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid då 
behovet ansågs för litet att motivera den ökade kostnaden. En ställningstagande som kvarstod då 
motion lyftes i kommunfullmäktige i juni 2015 med återremiss som beslut. 
 
 
Lagstiftning 

 Barn ska från tre års ålder erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, eller i den omfatt-
ning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. (Skollagen 8 kap, 4-
6§§). 

 Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större 
helger (Skollagen 8 kap, 3§). 

 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 (Skollagen 25 kap,5§). 

 
Regeringsrätten har i två domar från 2007 fastslagit att kommunerna inte är skyldiga att tillhanda-
hålla barnomsorg på kvällstid, nattetid eller under veckoslut. Det enda kommunen enligt skollagen 
bör göra är att förlägga barnomsorgen till sådana tider som passar de flesta förvärvsarbetande 
föräldrar. Kommunen har däremot ingen skyldighet att anpassa verksamheten efter enskilda för-
äldrars önskemål. 

 
 
Översiktlig kostnadsberäkning 
Förskolor/fritidshem i Robertsfors kommun har idag öppet mellan 06.00-18.00. För att täcka upp 
resterande del av dygnet 18.00-06.00 krävs personal för 12 timmar/dag. Om vi tänker oss barnom-
sorg 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 beräk-
nade Skolverket att bidraget täckte ca 10% av kostnaderna i genomsnitt.  
 
 
Efterfrågan 
Under de två år som gått sedan återremissen har två förfrågningar om barnomsorg på obekväm 
arbetstid ställts till barn- och utbildning. Det första löstes genom timanställning av dagbarnvårdare, 
behovet var mycket oregelbundet och blev väldigt kortvarigt. Det andra fallet gällde en akut 
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situation och även här fanns en lösning med dagbarnvårdare på gång, men då omständigheterna för 
vårdnadshavaren förändrades så uteblev behovet. 
 
En genomgång visar att de flesta kommuner som har barnomsorg på obekväm arbetstid har någon 
form av regler som innebär att en behovsprövning görs som visar om det finns ett regelbundet 
återkommande behov och att det inte kan lösas på annat sätt.  
 
 
Rekrytering 
För att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid krävs att det finns barnskötare att anställa. I 
dagsläget bedöms detta vara svårt, förskoleverksamheten har idag problem att hitta vikarier.  
 
 
Lokaler 
För att erbjuda nattförskola krävs att lokaler som kan byggas om till detta finns, alternativt att 
framtida förskolor planeras utifrån sådan verksamhet. Ett annat alternativ är nattomsorg i form av 
pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående – höga kostnader, låg/ingen efterfrågan och ej tvingande lagstiftning 
- tillsammans med att det för förskoleverksamheten prognosticeras ett underskott på 2 500 tkr för 
2017 bedöms att införande av barnomsorg på obekväm arbetstid inte vara aktuellt.  
 
 
 
 
 


