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Underskrift  
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§ 20  Dnr BIN/2019:7 633 
 
Flexibla tider Helg/Natt/Kväll - förskolan 
 
Bakgrund 
Förskolechef Inger Friman Olofsson redogjorde på Bildningsnämnden  
2019-01-17 för hur det för närvarande fungerar med flexibla tider i förskolan.  
 
Emmaboda kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid till 
vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd till kvällar, nätter och 
helger. Grundprincipen är att barnschema och arbetstider ska lämnas en månad i 
förväg. Utöver detta erbjuds alternativet som kallas för ”flexibla tider” som 
innebär att om ett akut behov uppstår som man inte kunnat förutse, ska 
vårdnadshavare kunna erhålla barnomsorg med kort varsel.  
 
Inger Friman Olofsson påpekade att det inte finns något lagkrav som kräver att 
kommunen ska ha den här verksamheten. För personalen har flexibla tider 
inneburit att sju anställda, motsvarande 4,56 tjänster, har behövt ha 
jourverksamhet till en kostnad av 2,5 miljoner kronor. Tjänsten flexibla tider har 
enbart använts vid tolv tillfällen under 2018.  
 
Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) informerade om kommande förslag på 
förändringar av flexibla tider i förskolan. Hon meddelade nämnden att avsikten är 
att avskaffa flexibla tider men att innan ett avskaffande kan genomföras måste den 
gällande taxan för barnomsorgen räknas om.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningssekreterare Nina Söderberg. 
 
Följande text i nuvarande barnomsorgstaxa gällande Helg/Natt/Kväll (s 5) har 
tagits bort: 
 
”Grundprincipen är att barnschema och arbetstider ska lämnas 1 månad i förväg. 
Om ett akut behov skulle uppstå som man inte kunnat förutse ska vårdnadshavare 
kunna erhålla barnomsorg med kort varsel. Detta ska då anmälas till 
verksamheten snarast. 
 
Om barnet eller vårdnadshavaren blir sjuk får barnet inte vistas på Helg-, Natt- 
och Kvällsomsorgen. 
 
Vårdnadshavare är ansvarig för transporten av sitt barn till och från Bjurbäckens 
förskola i Emmaboda. Undantaget är barn inom skolbarnsomsorgen med 
placering på fritidshem och som slutar ordinarie skolgång under eftermiddagen. I 
dessa fall kommer barnet att vara på ordinarie fritidshem fram till stängning för 
att sedan i kommunens regi transporteras till Bjurbäckens förskola.” 
 
 



 PROTOKOLL 4 (5) 
     Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 
 2019-02-28 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 
Denna text ersätts istället med följande: 
 
”Grundprincipen är att barnschema och arbetstider ska lämnas 1 månad i förväg. 
Om ett akut behov skulle uppstå som man inte kunnat förutse kan möjlighet finnas 
att i mån av plats och öppettid få omsorg Helg/Natt/Kväll.  
 
Vårdnadshavare är ansvarig för transporten av sitt barn till och från Bjurbäckens 
förskola i Emmaboda.  
 
Om barnet eller vårdnadshavaren blir sjuk får barnet inte vistas på Helg-, Natt- 
och Kvällsomsorgen.” 
 
I samband med denna förändring i barnomsorgstaxan har även förändring gjorts 
av benämning förskolechef till rektor enligt riksdagsbeslut giltigt från och med 1 
juli 2019.   
 
Konsekvensbeskrivning 
Emmaboda kommun kommer inte längre att erbjuda barnomsorg med ”flexibla 
tider” i samma utsträckning och med kort varsel som enligt tidigare beslut.  
 
Emmaboda kommun återgår till tidigare barnomsorgstaxa giltig före 2018-01-01, 
där grundprincipen är att barnschema och arbetstider ska lämnas 1 månad i förväg. 
Detta innefattar även att ansvaret för transporten mellan aktuellt fritidshem och 
Bjurbäckens förskola återgår till vårdnadshavaren. 
 
Besparing kommer göras då ”flexibla tider” upphör. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningssekreterare Nina Söderberg. 
____ 
 
Förvaltningschef Lennart O Werner redogör för samverkan med de fackliga 
organisationerna. Arbetstagare och fackliga representanter har fått information 
och deltagit i beredningen av förslag till beslut. Inga invändningar har framförts, 
snarare önskemål om att denna förändring är önskvärd.  
 
En formell arbetsmiljö och konsekvensbeskrivning av denna förändring är inte 
gjord på särskild blankett. Ingen av de fackliga organisationerna har dock ställt 
några krav på ytterligare konsekvensanalyser. 
 
____ 
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Förslag under sammanträdet 
 
Ordförande Emma Åhlander Hansson (M) föreslår att följande mening från den 
nuvarande barnomsorgstaxan: ”Undantaget är barn inom skolbarnsomsorgen med 
placering på fritidshem och som slutar ordinarie skolgång under eftermiddagen. I 
dessa fall kommer barnet att vara på ordinarie fritidshem fram till stängning för 
att sedan i kommunens regi transporteras till Bjurbäckens förskola.”  
ska behållas och därmed läggas till förslaget. 
 
____ 
 
Ajournering 14.00 - 14.05. 
 
____ 
 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
att i förslaget lägga till meningen ”Undantaget är barn inom skolbarnomsorgen 

och som slutar ordinarie skolgång under eftermiddagen. I dessa fall kommer 
barnet att vara på ordinarie fritidshem till stängning för att sedan i 
kommunens regi transporteras till Bjurbäckens förskola” 

 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att med anledning 

av avskaffandet av flexibla tider i förskolan, ändra avgifter och regler för 
förskola och fritidshem i Emmaboda kommun enligt förslag  

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
____ 
 
Bildningsnämnden beslutar 
 
att i förslaget lägga till meningen ”Undantaget är barn inom skolbarnomsorgen 

och som slutar ordinarie skolgång under eftermiddagen. I dessa fall kommer 
barnet att vara på ordinarie fritidshem till stängning för att sedan i 
kommunens regi transporteras till Bjurbäckens förskola” 

 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att med anledning 

av avskaffandet av flexibla tider i förskolan, ändra avgifter och regler för 
förskola och fritidshem i Emmaboda kommun enligt förslag  

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
____ 

 


