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Dnr2016/347 

Medborgarförslag om kvälls och nattis för arbetande föräldrar 

INLEDNING 
Diana Johansson inkom 2016-03-15 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att alla dagis ska kunna ha öppet om behovet finns, inte 

bara en enhet. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/143/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 160. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförs laget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Bilaga KS 2016/143/1 
1 (1) 

2016-06-27 

DIARIENR: 2016/347 

lnk. 2016 -06- 2 7 

Svar på medborgarförslag om kvälls- och nattis för arbetande 
föräldrar 
Diana Johansson Borglund inkom den 15 mars med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att alla dagis ska kunna ha öppet om behovet finns, inte 
bara en enhet. Detta dels för att barnen ska kunna känna sig trygga i den miljön som 
de i vanliga fall är i då föräldrar jobbar. Förslagställare anser att man inte bara kan 
gå på enkätundersökningar i denna fråga, hon menar att många föräldrar redan har 
ordnat med barnvakt, då denna tjänst inte finns att tillgå i kommunen. Servicen 
behövs eftersom många föräldrar, både ensamma och sammanboende är i behov av 
mer omsorg. 

Medborgarförslaget har remitterats till barn- och utbildning. 

Att anordna kvälls- och nattomsorg är resurskrävande verksamhet, och den behöver 
därför samordnas till en viss förskola. Kvällsomsorg är inte heller lämpligt att ha vid 
alla förskolor med avseende på omgivningarna. 

Skolnämnden har, efter utredning under mars månad, vid sitt sammanträde 2016-
04-20 uppdragit åt barn och utbildning att omorganisera nattomsorgen för att få 
ökad servicenivå. Detta är ett första steg att tillse att alla som önskar kan få kvälls
och nattomsorg. Just nu ser det ut som att nattomsorgen kommer samordnas med 
kvälls omsorgen på Emmylunds förskola. Om så blir fallet kommer barn i behov av 
nattomsorg får förtur till Emmylunds förskola för den ordinarie 
förskoleplaneringen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C 
Kommunstyrelsens or 
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2016-06-07 
YTTRANDE 

DNR 2016/347 

JAKOB FJELLANDER 
DIREKT: 0224-74 80 03 

SALA l<OMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2016 -06- 0 B 
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Medborgarförslag om kvälls- och nattis för arbetande föräldrar; 
Yttrande från Barn och Utbildning 
Att anordna kvälls- och nattomsorg är resurskrävande verksamhet, och den behöver 

därför samordnas till någon viss förskola. Kvällsomsorg är inte heller lämpligt att ha vid 

alla förskolor med avseende på omgivningarna. 

Skolnämnden har, efter utredning under mars månad, vid sitt sammanträde 2016-04-20 

uppdragit åt Barn och Utbildning att omorganisera nattomsorgen för att få ökad 
servicenivå. Detta är ett första steg, att tillse att alla som önskar kan få kvälls- och 

nattomsorg. Just nu ser det ut som att nattomsorgen kommer samordnas med 
kvällsomsorgen på Emmylunds förskola. Om så blir fallet kommer barn av i behov av 

nattomsorg få förtur till Emmylunds förskola för den ordinarie försko leplaceringen. 

Handläggare skoljuridik 
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Medborgarförslag 

Datum: 2016·03·09 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014·01·22 

BLANKITT: MEDBORGARFÖRSLAG 

·--------------------------------
Namn: Diana Johansson Borglund 

Gatuadress: Brogatan 23 

Postnummer, ort: 73333 Sala ------------------------------------
Te I e fo n: 070·4265728/0224·16698 

Förslagets rubrik: 
Kvälls och nattis för arbetande föräldrar 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Här kommer ytterligare et t f örsl ag på att det behövs kvälls och nattis öppet dagis/ barnomsorg för 
arbetande föräldrar i Sala kommun . 
Det behövs självklart denna service då många föräldrar både ensamma och sammanboende behöver mer omsorg . 
Man kan inte bara gå på enkät och undersökninga r i denna fråga utan det borde vara en självklar service 
insats i kommunen. Självklart är det under undersökningar att många föräldrar redan har ordnat på annat 
sätt med barnvakt eller vänner, bekanta och mor och far föräldrar, då denna tjänst inte finns att tillgå 
i konununen. 
Mitt förslag är inte bara att en enhet ska vara tillgänglig för att barnen ska kunna vistas där utan mitt 

förslag är fak tiskt att alla dagis ska kunna ha öppet om behovet finns. Dels för att barnen ska kunna 
känna sig trygga i den miljön som dom i vanliga fa ll är då föräldrar jobba. Det finns säkert personal som 
kan tänkas jobba även på kvällen och natten och det skul l e bara vara en fördel för barnen. Sj ä l v klart ser 
jag att man måste anställa mer personal men var behöver man inte det för att det ska bli en fullgod 
service . I dagens samhälle är vi många som jobbar jobbar dygnet runt med oregelbundna arbetstider och vi 
har även f amil j och barn. Framförallt v i som jobbar i kommunen är många så fram för fler och tillgängliga 
dagis t ill våra anställda och andra kommuninnevånare. 

MVH 
Diana Johansson Borglund 

Jag godkänner att Sa la kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänn er även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfu llmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: -·------··--------

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sa la.se 
www.safa.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

vi rve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 


