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Ersättning till utförare 2021 – revidering av
grundbelopp för omsorg under tid då förskola och
fritidshem inte erbjuds
Förslag till beslut
1. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera
ersättning för utförare av omsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn i
åldern 6-12 år 2021 enligt barn- och utbildningskontorets förslag:

Grundbelopp

Beslut Mål &
Budget 2021-23

Nytt förslag för
2021

Kommunal
utförare

Kommunal
utförare

Nytt förslag
Fristående
utförare
inkl. momskomp
6%

29 340 kr

60 228 kr

63 840 kr

29 340 kr

85 428 kr

90 552 kr

29 340 kr

92 112 kr

97 644 kr

Upp till 15,0 timmar/vecka
6-12 år
15,1-30,0 timmar/vecka
6-12 år
Över 30 timmar/vecka
6-12 år

2. Beslutet om höjd ersättning tillämpas retroaktivt från 1 januari 2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kommunfullmäktige fastställde 2020-12-14 om Mål och budget 2021-2023 innefattande ersättning till
utförare av förskole- och skolverksamhet. Underlag för beslut om ersättning till utförare bygger på
barn- och skolnämndens beslutade mål- och budgetunderlag i vilket förslag till ersättning för utförare
av förskole- och skolverksamhet lämnas.
Bidraget till utförare av omsorg för tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (nattomsorg) blev i måloch budgetunderlagen för lågt beräknat till den del som avser barn i åldersgruppen 6-12 år. Barn- och
utbildningskontoret föreslår att ersättningen revideras till att motsvara samma ersättning som för barn i
åldern 3-5 år i enlighet med tidigare års beslut.

Ärendet
Beskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2020-12-14 om Mål och budget 2021-2023 innefattande ersättning till
utförare av förskole- och skolverksamhet. Underlag för beslut om ersättning till utförare bygger på
barn- och skolnämndens beslutade mål- och budgetunderlag i vilket förslag till ersättning för utförare
av förskole- och skolverksamhet lämnas.
Bidraget till utförare av omsorg för tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (nattomsorg) blev i måloch budgetunderlagen för lågt beräknat till den del som avser barn i åldersgruppen 6-12 år. Det fick
stora ekonomiska konsekvenser för utförare att ta emot barn i de högre åldrarna. Såväl den fristående
som den kommunala utföraren av nattomsorg har aviserat att ersättningen inte täcker kostnaderna för
verksamheten. Ersättningen fastställdes felaktigt till samma ersättning som för fritidshem, men för
nattomsorg gäller andra förutsättningar med en mindre barngrupp, vilket gör det svårare att få
kostnadstäckning för den personal som arbetar på obekväma tider. Utförarna har tidigare år erhållit
samma ersättning som för barn i åldern 3-5 år, vilket innebär att ersättningen från årsskiftet sänktes
med 50-70%.

Förslag till reviderad ersättning för utförare av omsorg på tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds:
Pedagogisk omsorg 1-12 år - kvälls-/natt-/helgomsorg
Beslut Mål &
Budget

Nytt förslag för
2021

Kommunal
utförare

Kommunal
utförare

Nytt förslag
Fristående
utförare
inkl. momskomp
6%

1-2 år

82 872 kr

82 872 kr

87 840 kr

3-5 år

60 228 kr

60 228 kr

63 840 kr

6-12 år

29 340 kr

60 228 kr

63 840 kr

1-2 år

124 332 kr

124 332 kr

131 796 kr

3-5 år

85 428 kr

85 428 kr

90 552 kr

6-12 år

29 340 kr

85 428 kr

90 552 kr

1-2 år

131 029 kr

131 029 kr

138 888 kr

3-5 år

92 112 kr

92 112 kr

97 644 kr

6-12 år

29 340 kr

92 112 kr

97 644 kr

Grundbelopp

Upp till 15,0 timmar/vecka

15,1-30,0 timmar/vecka

Över 30 timmar/vecka

Lagkrav
Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-12§§
Skolförordningen (2011:185) 14 kap.
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Koppling till gällande styrdokument
Mål & Budget 2021-23
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Revideringen av ersättningen medför en kostnadsökning på ca 350 tkr för 2021. Kostnaden belastar
konto 6000209-413000 bidrag till utförare av nattomsorg. Kostnaden ryms inom budget för
verksamheten 2021.

Förvaltningens analys och slutsatser
Det finns i dagsläget 3 utförare av omsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, s.k. omsorg
på obekväm tid eller ”nattomsorg”. Antalet inskrivna barn har varierat mellan 20-30 de senaste åren.
Per 1 april 2021 finns 23 barn inskrivna i nattomsorg, varav 9 i åldersgruppen 6-12 år (två utförare).
Barn och utbildningskontoret har tidigare konstaterat att modellen för ersättning till utförare av omsorg
på obekväm tid behöver ses över. Nuvarande modell med en ersättning per barn är inte lämplig för
denna omsorgsform. Det är förhållandevis få barn inskrivna i verksamheten, och schema- och
närvarotider varierar kraftigt. Det är en utmaning för verksamheten att planera och bemanna
nattomsorgen, och antalet personal behöver i större utsträckning anpassas till barngruppen som är
förhållandevis liten då inskrivna barn vistas i verksamheten olika tider, vissa bara kvällar, andra bara
helger.
En alternativ ersättningsmodell vore en lösning som bygger på faktisk närvarotid och gruppstorlek.
Förskolan ersätts med en timersättning oavsett hur många barn som är närvarande inom ett visst
gruppintervall. Om inga barn har varit närvarande trots att de varit schemalagda utgår också en fast
ersättning per natt/heldag. Denna modell tillämpas i dagsläget av Uppsala kommun.
Ny ersättningsmodell för omsorg behandlas inom den pågående översynen av resursfördelningsmodellen, och förslag kan lämnas tidigast i mål- och budgetunderlag för 2022-24. En ny
ersättningsmodell kräver också systemanpassningar av modulen beräkning och betalning som
används för utbetalning av bidrag till utförare.

Tidplaner
Ärendet behandlas vid barn- och skolnämndens arbetsutskott den 26 april, och vid barn- och
skolnämndens sammanträde den 10 maj.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef
Barn- och utbildningskontoret

Beslut skickas till
Verksamhetschef för förskolan
Rektor
Barn- och elevadministrationen
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