
Tjänsteutlåtande 

15 Österåker 

Skolförvaltningen Dnr SKOL15 2018/0306 

Till Skolnämnden 
Datum 2018-11-27 

Uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för en 
förskola/fritidshem som är öppet kvällar, nätter och helger 

Sammanfattning 
Uppdraget att utreda förutsättningar och kostnader för ett kvälls-, natt- och helgöppet 
fritidshem/förskola visar på att förutsättningarna och underlaget för en sådan verksamhet behöver 
utredas vidare. 

Beslutsförslag 

1) Skolnämnden mottager Skolförvaltningens redovisning av förutsättningar och kostnader för 
en förskola/fritidshem öppen på kvällar, nätter och helger. 

2) Skolnämnden ger Skolförvaltningen i uppdrag att under våren 2019 fortsätta att kartlägga 
behovet av omsorg på tid då förskola och fritidshem ej är öppen. 

Bakgrund 
Med bakgrund i den översyn av riktlinjerna för barnomsorg under tid då frit idshem och förskola ej 
erbjuds (2018/0040) önskades en fördjupad utredning som visade på vilka förutsättni ngar som finns 
för att öppna en förskola/fritidshem som är öppet kvällar, nätter och helger, samt utreda kostnad 
för detta. 

Förvaltningens slutsatser 
Skolförvaltningen har under utredningsarbetet tittat på andra närliggande kommuner och hur de 
organiserar omsorgen på tid då förskolan och fritidshemmet inte är öppna. Vallentuna har en 
liknande omsorg som Österåker, där en person kommer till hemmet. Täby och Norrtälje har tidigare 
erbjudit natt- och helgomsorg på förskola eller i pedagogisk omsorg. I Täby har man lagt ner den 
verksamheten helt och i Norrtälje har delar av verksamheten lagts ner. 

I bifogad kalkyl presenteras kostnader och ekonomiska förutsättningar för etablering av denna 
verksamhet (se Bilaga 1). Kostnadsberäkningen är svår att göra då vi i dagsläget inte vet hur många 
barn som skulle bruka verksamheten eller under vilka tider. Behovet av antal personal och även 
lokalens storlek och syfte blir svår att förutse. Exempelvis vet vi inte dagsläget om det är sovsalar 
som behövs eller är det vanliga lokaler för lek och annan verksamhet för barn som är där på dagtid 
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under helger. Mer kartläggning av behoven behövs. Under våren 2019 kommer en enkät ligga öppen 
på Österåkers kommuns hemsida med syfte att tydliggöra hur behovet av omsorg ser ut. 

I Österåker har i dagsläget tre familjer insatsen "Barnomsorg på obekväm arbetstid", till en kostnad 
av 350 000 kr/år. För att en natt- och helgöppen verksamhet ska kunna bära sina egna ko stnader 
behöver 14 barn vara inskrivna i en sådan verksamhet. 

En kvälls-, natt och helgöppen omsorg förlagd på kommunal förskola/fritidshem förutsätter även 
lokalitet för denna verksamhet. I dagsläget finns ingen lämplig lokal, men i takt med att nya 
förskolor/skolor byggs i kommunen kan förutsättningarna för det komma att ändras. 

Bilagor 
Bilaga 1 - Kostnadsberäkning för förskola/fritidshem som är öppen kvällar, nätter och helger 
Bilaga 2 - Översyn av riktlinjer Barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 
(SKOL15 2018/0040) 

Erlandsson 
Skoldirektör 

Ann Hallner 
Sakkunnig 

Expedieras 

- Produktionsförvaltningen 
- Akten 
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Bilaga 1 
SK0L15 2018/0306 

Kostnadsberäkning för förskola/fritidshem som är öppet kvällar, nätter och 
helger 

Kostnadsberäkning per år (5-15 barn) 

Personalkostnader (belopp inkl soc avg) 
Förskolechef 20% 190 000 
2,5 barnskötare 1 050 000 
Vikariekostnader 200 000 
Friskvård 6 000 

S:a personalkostnader: 1446 000 

Lokalkostnader 
Städkostnader 
Ovr fast.kostn. 

60 000 
10 000 
70 000 S:a lokalkostnader: 

Övriga kostnader 
BSA 
Matkostnader 
Förbr. hygien, kontor osv 
Förbr. Lekmtrl. 
Data, IT 
Uppstartsbidrag 

100 000 
72 000 
10 000 
15 000 
12 000 

200 000 
490 000 S.a övriga kostnader: 

TOTALT 2 006 000 
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SKN § 2:6 Dnr SKOL 2018/0040 

Översyn av riktlinjer Barnomsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds 

Skolnämnderss beslut 

1. Skolnämnden mottager redovisning enligt tjänsteutlåtande rörande översyn av riktlinjer 
under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (SKOL15 2018/0040) i enlighet med 
uppdraget (SKOL15 2017/0250). 

2. Skolnämnden ger Skolförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader föl
en förskola/fritidshem som är öppen kvällar, nätter och helger. 

Sammanfattning 
Enligt uppdrag SKOL15 2017/0250 har Skolförvaltningen sett över riktlinjerna för att 
kartlägga om behovet av barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds möter 
omsorgsbehovet i Österåkers kommun. Kartläggningen visar att riktlinjer inte möter 
efterfrågat omsorgsbehov. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-02-08. 

Förslag till beslut 
Peter Bilow (L) yrk ar bifall till Skolförvaltningens beslutsförlag innebärande följande 
1. Skolnämnden mottager redovisning enligt tjänsteutlåtande rörande översyn av riktlinjer 
under rid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (SKOL15 2018/0040) i enlighet med 
uppdraget (SKOL15 2017/0250). 
2. Skolnämnden ger Skolförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för 
en förskola/fritidshem som är öppen kvällar, nätter och helger. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Peter Bilows (I.) yrkan den och finner att 
så är fallet. 

Expedieras 
- Produktionsstyrelsen 
- Akten 
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