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Inrättande av kommunal omsorg under tid då
förskola eller fritidshem inte erbjuds
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
1. En kommunal omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds inrättas i Norrtälje
tätort vid Palettens förskola.
2. Verksamheten omfattar 15 platser för barn i åldern 1-12 år.
3. Verksamheten startar 1 juni under förutsättning att lokalmässiga och personella åtgärder som
kvarstår har slutförts.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och skolnämnden att inrätta en kommunal omsorg vid
Palettens förskola på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Detta på grund av att antalet barn
med vårdnadshavare med samhällsviktiga jobb som behöver plats på kommunal omsorg kan komma
att öka vid en eventuell förvärrad smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Ärendet
Beskrivning
Enligt Skollagen 25 kap 5 § ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då
förskola och fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. I och med den rådande situationen i Sverige med
utbrottet av Coronapandemin så föreslår barn- och utbildningskontoret att antalet platser på obekväm
arbetstid utökas då behovet av antalet platser kan komma att snabbt växa om situationen med
spridningen av Covid-19 förvärras i Norrtälje kommun.
Barn- och skolnämnden fattade 2019-12-16 § 152 beslut om att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid
vid Förskolan Vigelsjö Gård från och med 1 mars 2020. Detta beslut ersätts inte på något sätt av
beslut att implementera liknande inrättning på Palettens förskola. Däremot innebär beslutet att den
planerade omsorgen vid Vigelsjö gård skjuts på framtiden under en period i avvaktan på att de
oförutsedda men nödvändiga ombyggnationerna vid Vigelsjö gård kan genomföras. Därför anser barnoch utbildningskontoret att det är nödvändigt att brådskande inrätta en omsorg på tid då förskola på
Palettens förskola med hänvisning av situationen med spridningen av viruset Covid-19 i Sverige och
Norrtälje kommun.
I beredningen av detta ärende har Helen Osbeck verksamhetschef för förskolan, Martin Sandström,
verksamhetschef service & support, Agneta Brus, kanslichef och Erik Lundin Nämndsekreterare varit
verksamma.
Ärendet är även samberett med rektor, vårdnadshavare ,personal samt i EnSam, på Palettens
förskola i Norrtälje.

Lagkrav
Skollagen 25 kap 5 §.
Koppling till gällande styrdokument
Mål och budget 2020-2022.
Regler för omsorg på obekväm tid arbetstid beslutade 2019-12-16.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Anpassningarna av lokalerna kommer att öka hyran för förskolan Paletten med ungefär 32 300kronor
per år i fem år. Om förskolan avyttras tidigare kommer hyran öka i motsvarande grad per år.
Vissa investeringar i möbler förknippade med nattsömn kan även i viss mån påverka verksamhetens
övriga kostnader. Andra ekonomiska konsekvenser beror på antalet barn, deras scheman, och
behovet av bemanning utifrån detta.

Förvaltningens analys och slutsatser
Då Folkhälsomyndigheten har gått ut med riktlinjer för att stoppa smittspridningen av viruset som
orsakar Covid 19 så är det inte längre något alternativ för vårdnadshavarna att lämna sina barn till en
äldre släktning för omsorg, då dessa kan befinna sig i riskgrupp. Därför finner barn- och utbildningskontoret det absolut nödvändigt att möjliggöra för vårdnadshavare med samhällsviktiga jobb att nyttja
omsorg på obekväm arbetstid i det läge som Norrtälje kommun nu befinner sig och som eventuellt kan
komma att förvärras.
För att de som arbetar i vården eller på andra samhällsviktiga positioner ska få möjlighet att fortsätta
göra det så är det nödvändigt att de också får hjälp och avlastning med barnomsorg under dess
arbetstid, för att på så sätt bidra till att Norrtälje kommun ska kunna hantera virusutbrottet
framgångsrikt.

Tidplaner
Bedömningen är att omsorgen går att starta upp omgående vid ett akut behov utifrån Coronapandemin och i det fall förskolor och skolor stängs efter beslut av regeringen. Om situationen inte är
akut bedöms omsorgen kunna starta upp från omkring den 1 juni. Det som ska vara klart innan är
färdigställande av lokalen, inköp av utrustning, placeringsförfarande, rekrytering samt att HRavdelningen ska se över anställningsvillkoren.
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