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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Eva-Britt Löwendahl

2020-09-25

Dnr BOU 2019-959
KS 2019-701

Barn- och ungdomsnämnden

Bygg bort kön till dygnet runt-omsorgen, svar på motion
(S)
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till svar tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till svar tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på
lokalisering och organisation av utökning med ytterligare 40 platser i
Omsorg, kvällar, nätter och helger.
3. Uppföljning ska ske till barn- och ungdomsnämnden senast december 2020.
Ärende
Elias Aguirre (S) och Elina Bryssling (S) föreslår i en motion daterad 2019-0924 att:


Linköpings kommun utökat antalet platser till Linköpings dygnet runtomsorg riktat till barn 1-12 år tillräckligt för att möta de behov som
finns.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Förslagsställarna hänvisar till att kvällsarbete inom handeln ökar samt att flera
verksamheter har arbeten som pågår dygnet runt.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kan se att det i Linköpings
kommun finns ett antal vårdnadshavare som i dagsläget har svårt att kombinera
arbete och föräldraskap då det inom Omsorg kvällar, nätter och helger finns
färre omsorgsplatser än vad behovet visar.
Vid en jämförelse med jämnstora kommuner framkommer att Linköping har få
platser i förhållande till sin storlek.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
bifaller motionen samt att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram
förslag på lokalisering och organisation av utökning med ytterligare 40 platser i
Omsorg, kvällar, nätter och helger.
En barnkonsekvensanalys ska genomföras då beslutet påverkar barns situation,
rätt till trygghet och kontinuitet i omsorgen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Bygg bort kön till dygnet runt-omsorgen, svar på motion (S), 2020-09-25
Motionen
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Bakgrund
Det finns i skollagen inget krav på att en kommun ska bedriva omsorg på tider
som förskola och fritidshem håller stängt, däremot ska kommuner sträva efter
att erbjuda omsorg 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§).
Linköping har sedan 1996 erbjudit denna verksamhet för vårdnadshavare med
arbetstider då förskolor och fritidshem håller stängt. Det hela startades med 25
platser i Skäggetorp.
Verksamheten har sedan funnits i olika delar av kommunen. Skäggetorp,
Kvinneby och Lambohov hade tidigt denna typ av verksamheter, under denna
tid fanns 73 platser fördelade i Skäggetorp Lambohov och Kvinneby.
2008 beslutades att Kvinneby verksamhet skulle avslutas då underlaget av barn
i behov av omsorg dessa tider var allt för lågt. När Kvinneby togs bort öppnade
man för möjlighet att ha kvällsöppna förskolor. Ljungsbro och T1 har haft
varsin förskola som haft öppet till 21.00 för kvällsarbetande vårdnadshavare.
Men verksamheten hade en låg efterfrågan så den avslutades efter en kort tid.
2012 öppnade på T1-området en mindre verksamhet med inriktning på
skolbarn med behov av omsorg endast kvällar och helger. Detta då behovet var
mycket stort bland skolbarn av tillsyn just endast kvällar och helger.
Övriga barn i behov av omsorg när förskola och fritidshem höll stängda var
sedan tidigare placerade i två verksamheter i Lambohov och i Skäggetorp.
Sedan januari 2017 finns all omsorg kvällar, nätter och helger förlagd till Ryd.
Omsorgen har 44 platser som är inrymd i en nybyggd större förskola.
Syftet med flytten var bland annat att samordna så personalen inte skulle vara
ensamarbetande under nattetid. Samt att möjliggöra samverkan mellan personal
vid till exempel frånvaro som sjukdom och semester. I dagsläget arbetar alltid
minst två personer nattetid. Lokalerna är särskilt anpassade för denna
verksamhet.16 barn kan sova där samtidigt. Fyra sovrum finns för barnen och
två rum för vuxna som har sovande jour.
Till Omsorg kvällar, nätter och helger finns kö och i perioder kan väntetiden på
att få en plats vara lång. Maj 2020 finns 35 barn i kö till omsorgen som vill få
en plats fram till augusti månad. Antalet som slutar och lämnar sin plats är få
vilket gör att en väntetid uppstår. Behovet varierar för vårdnadshavarna och
vissa familjer har inte längre behov av omsorgen när plats kan erbjudas.
Behoven varierar mycket; vissa barn behöver bara tillsyn kvällar och helger
andra behöver omsorg på nätter och vissa behöver omsorg vid alla olika
tidpunkter. De flesta barnen går på kontinuerliga scheman men variationer sker
ofta, många vårdnadshavare kan få arbeta andra tider än vad som planerats. I
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dagsläget ligger snittet på ca 12-15 barn per tillfälle både på kvällar och nätter.
Helger dagtid har ofta större tryck med fler barn på plats.
För att beviljas en plats i verksamheten ska tillsynsbehovet vara minst 20
timmar per månad. Detta i syfte att skapa en kontinuitet för barnet.
Omsorgen är öppen på vardagar från 17:30 till ca 8:00 och under helger dygnet
runt.
Barn mellan 1-5 år kan ha förskoleplats dagtid i veckorna på en annan förskola
i kommunen eller på förskolan Mårdtorpsgatan 63.
Vårdnadshavarna lämnar och hämtar barnen till omsorgen om barnet är på en
annan förskola än Mårdtorpsgatan 63.
Är barnet inskriven på förskolan i samma hus sköter personalen på förskolan
överlämningen både på kvällen och på morgonen.
Skolbarn har sin fritidsplats på sin skola och kan sedan ansöka om skjuts, till
och från Mårdtorpsgatan, hos avdelningen för förskola och grundskola.
Vårdnadshavarna betalar enligt maxtaxa och ingen extra avgift utgår för
omsorgen.
Vårdnadshavarna som har plats för sina barn i omsorgen just nu arbetar bland
annat inom handel, vård, taxi, buss, restauranger, polis och räddningstjänst.
Fördelningen mellan förskolebarn och skolbarn i gruppen är jämn. Barn från 1
år upp till 13 år finns i verksamheten.
I gruppen finns också barn med behov av omfattande stöd vilket kan innebära
att antalet inskrivna kan behövas sänkas vid vissa tillfällen.
De barn som i nuläget har plats på omsorg kvällar, nätter och helger bor runt
om i kommunen men flest barn bor i Ryd, Skäggetorp och Tallboda. I den kö
som idag finns till verksamheten är flest sökande boende i Ryd, Skäggetorp
och Ekholmen.
Att många barn bor i området där verksamheten är belägen kan tolkas bero på
att det är lättare att tacka ja till plats om man bor nära men också att det är en
högre andel som arbetar kvällar, nätter helger i dessa bostadsområden.
Bor man långt ifrån verksamheten kan det vara svårt att transportera sig till
Ryd från andra delar av kommunen, vilket gör att vårdnadshavare ibland har
svårt att tacka ja till en plats inom verksamheten.
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Jämförelse med andra kommuner
Vid efterforskning hos jämförbara kommuner har alla fler antal platser på
kvällar, nätter och helger än Linköping, trots att invånarantalet är något lägre i
de jämförda kommunerna.
I Västerås varierar antalet platser mellan 85-95 beroende på efterfrågan.
Verksamheten inryms på ett ställe som bara är öppet på tider då förskola och
fritidshem är stängda. Ingen förskola dagtid finns på platsen. Vårdnadshavare
lämnar och hämtar barnen.
Örebro kommun har upp till 100 platser, dessutom finns 19 platser som
bedrivs i enskild regi på kvällar och helger. Nattomsorg finns bara i kommunal
regi. Den kommunala verksamheten finns på en plats där dagtid bedrivs
förskola.
Jönköping har 100 platser fördelade på fyra olika platser i kommunen men
kommer senare under året att minska till tre på grund av minskad efterfrågan.
Dessa verksamheter är placerade där förskola bedrivs dagtid.
Norrköping har 100 platser fördelade på fyra platser i kommunen; en på en
förskola och de andra tre i lägenheter.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser kommer att preciseras i förvaltningens förslag till
lösning av utökat antal platser.
Kommunala mål
Hög kunskap med skolor i framkant Linköping är den bästa kommunen för
barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av
höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå
sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor
eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika
ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och
valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov
prioriteras högt
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
En god tillgång på omsorg på kvällar, nätter och helger kan gynna alla i
Linköpings kommun då det möjliggör för alla kommunens olika. Särskilt kan
det vara en förutsättning för ensamstående vårdnadshavare att kunna arbeta
kvällar, nätter och helger.
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Uppföljning och utvärdering
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår, underförutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att
ta fram förslag på lokalisering och organisation av utökning med ytterligare 40
platser, att förvaltningen återkommer med förslag till organisering av detta vid
barn och ungdomsnämndens sammanträde december 2020.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL enligt § 19 gavs 26 maj 2020 angående motionen. Vidare MBL hantering
sker inför förslag till organisation och placering.

Kommunledningsförvaltningen

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Utbildnin
arbetsmar

Paul Håkansson

Anders Jolby
Klicka här för att ange text.
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Områdeschefer förskola
Barnomsorgsgrupppen
Nämndsekonom
Rektor för Omsorg kvällar, nätter och
helger

