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Hendrik Bijloo (KFL) inkom med motion daterad den 10 februari 2014 angående 
barnomsorg på obekväma tider. I motionen angavs bland annat att det är motionärens 
uppfattning att barnfamiljer i kommunen skall kunna använda barnomsorgen vid 
behov och därmed bör undersökas vilka behov som finns av utökade öppettider inom 
barnomsorgen på så kallade obekväma tider, det vill säga kvällar, nätter och helger. 

Motionären föreslog kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
återkomma med förslag att starta en försöksverksarnhet med barnomsorg under de 
tider som förskola och fritidshem inte är öppna för närvarande i kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 13 februari 2014 § 18 att 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till yttrande daterat den 
1 november 2016. I förslaget till yttrande anges bland annat att det endast vid spridda 
tillfällen finns ett litet behov i kommunen av barnomsorg på kvällar, nätter och helger 
samt att det föreligger små möjligheter till omfördelning av ekonomiska resurser till 
att staiia en försöksverksarnhet med barnomsorg under de tider som förskola och 
fritidshem inte är öppna för närvarande i kommunen. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
yttrande. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till yttrande. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordförande Ingemar Javinder (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att utöver anta föreliggande förslag till 
yttrande, även besluta att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag 

13 (40) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag 
till yttrande samt anse motionen besvarad. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Yttrande över motion från Hendrik Bijloo angående barnomsorg 

på obekväma tider, l(S071-2014-1. 

Bakgrund 
Hendrik Bijloo inkom den 10 februari 2014 med motion angående barnomsorg på 
obekväma tider. I motionen anges bland annat att det är motionärens uppfattning att 
barnfamilj er i kommunen skall kunna använda barnomsorgen vid på så kallade 
obekväma tider, det vill säga kvällar, nätter och helger. 

Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
återkonuna med förslag att starta en försöksverksamhet med barnomsorg under de tider 
som förskola och fritidshem inte är öppna för närvarande i kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-02-13 att hänskjuta 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärenclet 
Begreppet "obekväm tid" definieras enligt Skolverket som tiden efter kl. 18.00 t.o.m. 
0600 på morgonen. Ramtiden för öppethållande inom barnomsorgen i Ljusnarsbergs 
kommun är idag kl. 05:30 t.o.m. 17:30, alternativt kl. 06:00 t.0.111. 18:00. 

Det firu1s i st01i sett tre olika sätt att anordna barnomsorg på obekväm tid. Det ena sättet 
är att anställa dagbarnvårdare för uppgiften och att verksamheten bedrivs i 
dagbarnvårdarens hem. Verksamheten blir då mer flexibel och kan mer styras utifrån 
uppkomna behov. En sådan verksamhet kräver troligen att ytterligare dagbarnvårdare 
anställs för att arbetstidsreglerna ska kunna följas. 

Det andra sättet är att, i de fall där omsorgsbehovet inte gäller nattetid utan till c:a kl. 
20.00, är att förlänga öppettiderna på en av de ordinarie avdelningarna på en förskola. 

Det tredje sättet är att ha en nattöppen avdelning. Derma variant ställer relativt stora 
krav på verksamheten och på lokalerna. Här behövs sannolikt en egen sovavdelning 
med sängar och en mer hemliknande miljö vilket kräver utökad yta och ev. ombyggnad. 

Kostnader 
För alla tre varianterna kan följden bli att konununen tvingas anordna skjuts från 
barnets ordinarie förskola till kvällsavdelningen/dagbarnvårdaren i det fall barnet inte 
har sin dagvistelse på samma förskola/hos samma dagbarnvårdare. 

I den första varianten med dagbarnvårdare blir timkostnaden c:a 170 kr för tid fr.o.m. 
19:00 till kl. 22:00, därefter c:a 200 kr fram till kl. 06:00. För verksamhet måndag till 
fredag med öppethållande från kl. 18:00 till kl. 20:00 kan då årskostnaden uppskattas 
till 80 000 kr medan omsorg hela natten blir väsentligt dyrare; c:a 465 000 kr. Till detta 
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Förlängt öppethållande på förskolan till kl. 20:00 blir marginellt mer kostsamt än 
alternativet med dagbarnvårdare; c:a 85 000 kr/år om den bemannas med förskollärare. 

En nattöppen avdelning bemannad av en personal skulle få något högre kostnader än 
alternativet med dagbarnvårdare. Till detta kommer kostander för att tillskapa en 
sovavdelning - något som inte ryms inom befintliga lokaler. 

Bedömning av behovet 
Fram till 2009 bedrev kommunen en verksamhet med kvällsöppet fram till kl. 22:00. 
Erfaren11eterna av detta var att beläggningen var mycket ojänm och att föräldrar som 
först hade anmält ett behov sedan inte utnyttjade sin plats utan att närstående istället 
ställde upp vilket medförde att platserna stod tomma. Man valde att lägga ner 
verksamheten då man bedömde att behovet inte motiverade kostnaden. 

Vi har idag endast någon förfrågan per år angående barnomsorg på obekväm tid. Vi har 
inte heller haft några påstötningar från företag om detta och vi upplever därför inte att 
behovet av denna omsorgsform är sto1t. Detta utesluter givetvis inte att det i enskilda 
fall skulle kunna filmas ett stort behov hos enskilda familjer. Undertecknad genomförde 
under hösten 2011 en enkätundersökning vilken bekräftar bilden av att det films ett 
behov hos enskilda familjer vid spridda tillfällen men att behovet är mycket varierande 
och inte är särskilt stort vilket gör det svårt att ha en verksam.het som är öppen 
kontinuerligt - detta skulle itmebära ett sto1t resursslöseri. 

Sammanfattning 
Idag finns inte medel anslagna i budget för att utöka öppettiderna på obekväm tid. Det 
behov som vi ser idag är litet och undertecknad ser små möjligheter att omfördela 
resurser till de1ma verksamhet på grund av det stora trycket på barnomsorgen. Jag kan 
därför inte i dagsläget förorda det förslag som framförs i motionen om att starta en 
försöksverksamhet med omsorg under obekväm tid och förslår att motionen därmed är 
besvarad. 

Förslag till beslut 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
konmmnfullmäktige besluta att anta förslaget till yttrande 

Kopparberg som ovan 

Anders Nordlund 
Bildningschef 



Ljusnarsbergs l<ommun 
Ank. 2014 -02- o 9 
Diariebeteckning 
l(SOl-1 - 2.0\Ll- \ 

Till Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun. 

Motion om 

Barnomsorg på obekväma tider 

Kraftsamling för Ljusnarsberg anser att alla bamfumiljer i kommunen ska krnma använda 
bamomsorgen när de behöver. Vi menar att det behöver ses över vilka behov familjerna har 
och utöka öppettiderna, införa kvälls- och nattdagis och helgbamo1morg. Alla ska kunna 
jobba och bo i vår kommtm. 

De tre största arbetsgivare i kommunen, Kopparbergs b1yggeri, Ahlströnl'i pappersbrnk och 
kommunen kan bara fungera adekvat om de har tillgång till medarbetare som jobbar skift. 
Det är därför av stor betydelse att bamo1rnorg är anpassad till rådande on15tändigheter 
Regeringen underlättar för kollllmmer att stmta sådant verksamhet genom en satsning på 
utökad statsbidrag för omsorg tmder tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. 

Vi föreslår komrnunfullrnäktige besluta; 

att kom1mmstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med ett förslag att sta11a ett 
försöksverksamhet för barnmrnorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i 
kommunen. 

Kopparberg 201402610 

För}<-raftsam1?f1g för Ljusnarsberg 
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fienc:µ'ik Bijloo, Grnppledare 


