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2016-02-11

Dnr 2015/314

§ 20

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar
INLEDNING
Ruwaida Nazar-Taha inkom den 2 april 2015 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar möjlighet att ha barn på fritids när
det är helger och röda dagar.

Beredning
Bilaga KS 2016/17 /1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens
ordförande
Bilaga KS 2016/17 /2, yttrande skolnämnden
Bilaga KS 2016/17 /3, medborgarförslag
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 14
Handläggare Jakob Fjellander, barn och utbildning, informerar om barnomsorg på
obekväm arbetstid.

Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Ulrika Spårebo (S) yrkar
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget, samt
att uppdra till skolnämnden att ta fram en plan på hur man ska kunna möta behovet
av barnomsorg på obekväm arbetstid både dag, kväll och natt och alla dagar om året.
Johanna Ritvadotter (V) och Magnus Edman (SD] yrkar
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Ulrika Spårebos (S)
yrkande och finner Ulrika Spårebos (SJ yrkande bifallet.
BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget, samt
att uppdra till skolnämnden att ta fram en plan på hur man ska kunna möta behovet
av barnomsorg på obekväm arbetstid både dag, kväll och natt och alla dagar om året.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
Carola Gunnarsson

Svar på medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda
dagar
Ruwaida Nazar-Taha inkom den 2 april 2015 med rubricerat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar möjlighet att ha barn på fritids när
det är helger och röda dagar.
Förslagsställaren skriver att det finns ett behov av att ha barn på fritids när det är
lördagar, söndagar och övriga helgdagar. Förslagsställaren tycker att det är
besvärligt att ordna barnpassning.
Medborgarförslaget har remitterats till skolnämnden.
Förskolor och fri tidshem i Sala erbjuder generellt verksamhet mellan kl. 06.00 och
19.00. Det finns dessutom kvälls- och nattomsorg i en förskola i enskild regi, med en
handfull platser, plus att en kommunal förskola erbjuder omsorg fram till kl. 21.30.
Verksamheterna vänder sig både till förskolebarn och fritidsbarn.
Kommunen är inte enligt lag skyldig att erbjuda förskola eller familjedaghem på
obekväm arbetstid. Skrivningen i Skollagen är att "barnomsorg ska erbjudas i den
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete" och" kommunen
bör sträva efter/ha en ambition att tillhandahålla barnomsorg även under obekväm
arbetstid för de föräldrar som är i behov av det".
Åren 2012-2013 utreddes möjligheterna att utöka nattomsorgen och införa helgomsorg. Efterfrågan kartlades och visade att behoven var störst kvällstid vardagar. Därför utvidgades verksamheten kvällstid på Emmylund förskola, men behovet visade
sig senare vara betydligt mindre än vad kartläggningen indikerade.
Kartläggningen visade också på ett behov som varierade mellan 2 och 19 barn under
helgerna. Hur stor efterfrågan i realiteten skulle ha blivit kan inte bedömas, men ju
färre barn som kostnaden ska fördelas mellan, desto större blir den för varje enskild
individ. Dåvarande bildnings- och lärandenämnden avstod mot bakgrund av utredningen och de ekonomiska konsekvenserna från att införa helgomsorg.
l november 2015 fanns ingen som formellt stod i kö till barnomsorg under obekväm
arbetstid, trots att det alternativet finns angivet på sökblanketten.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.

Carola Gunnarsson ( C)
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 2015/314
Medborgarförslag om öppet på fritids helger och röda dagar
INLEDNING
Ett medborgarförslag har inkommit från Ruwaida Nazar-Taha angående behov av
fri tidshem på lördagar, söndagar och övriga helgdagar. Hon arbetar helger och det
är besvärligt att ordna barnpassning. Åtminstone fram till klockan 18.30 behöver
hon hjälp med detta.
Skolnämnden har uppdragits att lämna yttrande angående motionen.

Beredning
Yttrande 2015-09-07.
Benny Wetterberg föredrar ärendet.

Yrkanden
Peter Mo lin (M) yrkar att skolnämnden beslutar
att föreslå fullmäktige att mot bakgrund av ovanstående avslå medborgarförslaget.
Amanda Lindblad (S) tilläggsyrkar
att skolnämnden vid kommande sammanträde ges en redovisning av kösituationen.

Beslut
Skolnämnden beslutar
att föreslå fullmäktige att mot bakgrund av ovanstående avslå medborgarförslaget
samt
att skolnämnden vid kommande sammanträde ges en redovisning av kösituationen.

Utdrag
Kommunfullmäktige
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BARN OCH UTBILDNING
Skolnämnden
Sala kommun
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Remissvar; medborgarförslag om natt- och helgomsorg
INLEDNING
Ett medborgarförslag har inkommit från Ruwaida Nazar-Taha angående behov av
fritidshem på lördagar, söndagar och övriga helgdagar. Hon arbetar helger och det
är besvärligt att ordna barnpassning. Åtminstone fram till 18.30 behöver hon hjälp
med detta.
BAKGRUNDSFAKTA
Förskolor och fritidshem i Sala erbjuder generellt verksamhet mellan kl 6.00 och
19.00. Det finns dessutom kvälls- och nattomsorg i en förskola i enskild regi, med en
handfull platser, plus att en kommunal förskola erbjuder omsorg fram till klockan
21.30. Verksamheterna vänder sig både till förskolebarn och fritidsbarn.

Lagstiftningen
Kommunen är inte enligt lag skyldig att erbjuda förskola eller familjedaghem på
obekväm arbetstid. Skrivningen i Skollagen är att "barnomsorg ska erbjudas i den
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete" och "kommunen
bör sträva efter/ha en ambition att tillhandahålla barnomsorg även under obekväm
arbetstid för de föräldrar som är i behov av det".
Tidigare utredning
2012-2013 utreddes möjligheterna att utöka nattomsorgen och införa helgomsorg.
Efterfrågan kartlades och visade att behoven var störst kvällstid vardagar. Därför
utvidgades verksamheten kvällstid på Emmylund, men behovet visade sig senare
vara betydligt mindre än vad kartläggningen indikerade.
Kartläggningen visade också på ett behov som varierade mellan 2 och 19 barn under
helgerna. Hur stor efterfrågan i realiteten skulle ha blivit kan inte bedömas, men ju
färre barn som kostnaden skall fördelas mellan, desto större blir den för varje
enskild individ. Dåvarande bildnings- och lärandenämnden avstod mot bakgrund av
utredningen och de ekonomiska konsekvenserna från att införa helgomsorg.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT
Skolnämnden föreslås besluta

att föreslå fullmäktige att mot bakgrund av ovanstående avslå medborgarförslaget.

Bi la ga tS 2016 /17/3

Hannele Owetz
Från:
Skickat:
Ämne:

Virve Svedlund
den 7 april 2015 09: 12
Hannele Owetz
VB: Formulärdata från "Service - Skicka meddelande" (Sala kommun)

Uppfölj ni ngsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Till:

lnk.

2015 -04- 0 7

Från: kommun .info@sala.se [ mailto:kommun .info@sa la .se]
Skickat: den 2 april 2015 11:09
Till: Virve Svedlund

Ämne: Formulärdata från "Service - Skicka meddelande" (Sala kommun)
Postadress (gata, postnummer och postort) (adress)
Bråstagatan 48 73330 Sala
E-post (email)
ruwaida l 984@hotmail.com
Namn (förnamn och efternamn) (name)
Ruwaida Nazar-Taha
Vill du att vi kontaktar dig? (opinion_feedback)
Ja. Via e-post.
Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text)
hej snälla fixa så vi som har behov kan få ha våra barn på fritids när det är helger och röda dagar. jag har två
barn som j ag måste leta och böka med barnpassning hela tiden.
Telefon/mobil (phone)
072-99 30 777
Länk till sida
Medborgarförslag

