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Produktionsstyrelsen

Motion om pedagogisk barnomsorg på obekväm
arbetstid i Danderyds kommun - remissvar
Ärendet
Motion har inlämnats med förslag om att kommunfullmäktige ger berörda
organ i uppdrag att undersöka möjligheten till pedagogisk barnomsorg på
obekväm arbetstid i Danderyds kommun. Motionen har överlämnats till
produktionsstyrelsen för yttrande.
Produktionskontorets förslag till beslut
Produktionsstyrelsen föreslår, med hänvisning till produktionskontorets yttrande 2011-07-26, att motionen avslås avseende involvering av de kommunala förskolorna.
Produktionskontorets utredning/yttrande
Rent laglighetsmässigt stadgar Skollagen (2010:800) följande: 8 kapitlet 3 §
(Förskola) och 14 kap 8 § (Fritidshem) fastställer att förskola eller fritidshem inte behöver erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband
med större helger. Enligt 25 kap 5 § ska dock kommunen i stället sträva
efter att erbjuda annan pedagogisk omsorg, d.v.s. omsorg som inte är integrerad i ”vanlig” förskole/skolenhet, 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.
Det kan vara svårt och kanske även olämpligt att genomföra pedagogisk
omsorg på obekväm arbetstid motsvarande den som bedrivs dagtid. Det pedagogiska arbete som äger rum i förskolan och vid fritidshem på dagtid, och
som ska bidra till barnens utveckling, kan jämställas med skolelevers utbildning eller vuxnas förvärvsarbete. Sådan aktivitet bör inte genomföras på
en tid då barnen behöver avkoppling och vila. Det innebär att den omsorg
som eventuellt behövs på obekväm arbetstid sannolikt i hög grad gäller
passning samt övervakning av barn som sover, vilket kräver en annan kompetens än den som finns på våra förskolor och fritidshem idag.
Berörda föräldrar behöver förmodligen även omsorg på dagtid, för att själva
kunna vila. Eftersom det troligtvis endast skulle behövas en förskola/skola som
erbjuder omsorg på obekväm arbetstid, kommer det för de flesta berörda barn
att innebära att de behöver vara på två olika förskolor/skolor, en på dagtid och
en annan på kvällstid. Produktionskontoret bedömer att familjedaghem därför
möjligen skulle kunna lämpa sig bättre för den föreslagna omsorgsformen.
Denna föreslagna utökning av service kan innebära en merkostnad för
kommunen. Om frågan ska utredas vidare bör man inledningsvis undersöka
hur stort behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid egentligen är i Danderyds kommun.
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