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 Skolnämnden 

MISSIV 

Nattomsorg mellan vardagsnätter 

INLEDNING 

Enligt skollagen 25 kap. 5 § ska kommunen ”sträva efter att erbjuda omsorg för barn 

under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med 

hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.” 

Ärendet 

Vid Skolnämndens sammanträde 2016-03-23 gavs Barn och Utbildning i uppdrag att 

utreda anordnandet av nattomsorg avseende nätter mellan vardagar. 

Utredningens innehåll/Tjänstemännens yttrande 

För närvarande finns en enskild utförare av nattomsorg avseende nätter mellan 

vardagar. Till denna omsorg finns i dagsläget kö och verksamheten är dyr per 

genomförd natt. Därför har Barn och Utbildning på Skolnämndens uppdrag utrett 

om verksamheten kan organiseras bättre.  

Enligt vår analys bör en utförare få betalt per natt tjänsten tas i bruk. De som önskar 

få del av tjänsten ska då anmäla sig till utföraren och denne redovisar löpande 

beläggning till BoU. Ingen begränsning ska finnas för hur många som får anmäla sig 

till tjänsten, (på så vis försvinner kön som finns idag) även om det skulle kunna 

inträffa att platserna inte räcker till. (Utifrån den redovisning som BoU har är det 

dock osannolikt att det skulle inträffa.) Genom att bokning av övernattning ska göras 

i förväg fås underlag för volymanpassning av verksamheten.  

Utredningens resultat är att det finns preliminärt intresse hos enskilda huvudmän 

av att erbjuda en sådan tjänst. Eftersom det totala beloppet per år inte överstiger 

gränsvärdet kan detta genomföras som direktupphandling. 

Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet bedöms kunna innebära viss besparing. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att uppdra åt Barn och Utbildning att anordna nattomsorg avseende nätter mellan 

vardagar i enlighet med utredningen. 
 


