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Reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm
arbetstid och reviderade riktlinjer för
barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala
förskolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen av förslag till reviderade
riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid och reviderade riktlinjer
för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har utarbetat ett förslag till revidering av
kommunfullmäktiges riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid
och riktlinjer för barnsäkerhet. Revideringarna rör främst
uppdatering av uppgifter och länkar. De ändringar i riktlinjerna för
barnomsorg på obekväm arbetstid som föreslås är att
vårdnadshavare i större utsträckning ska få hjälpinsatser i hemmet,
att biståndsbeslut ska omfatta ett år i taget samt förbättrade
möjligheter för förvaltningen att klarlägga om efterfrågat
hjälpbehov i ansökan överensstämmer med regelverket.
Förvaltningen ställer sig bakom förslagen till revideringarna och
välkomnar uppdaterade skrivningar och förtydliganden.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade den 29 januari 2018 beslut om
riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid och riktlinjer för
barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala skolor. I fullmäktiges
beslut om riktlinjerna för barnsäkerhet ingår att utbildningsnämnden
har ansvar för att följa upp och uppdatera länkar i dokumentet.
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Utbildningsnämnden har nu tagit fram ett förslag till reviderade
riktlinjerna för omsorg på obekväm arbetstid och även reviderade
riktlinjer för barnsäkerhet.
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till alla stadsdelsnämnder
för yttrande senast den 1 mars.
Remissen i sammanfattning
De ändringar som föreslås har gjorts utifrån utbildningsnämndens
erfarenheter av nuvarande riktlinjer, synpunkter från
vårdnadshavare för att underlätta för dem samt med hänsyn till
Barnkonventionen. Ett tillägg har gjorts mot bakgrund av att
utbildningsnämnden sett att nuvarande riktlinjer har bidragit till att
vårdnadshavare i vissa fall efterfrågat mer hjälpinsatser än deras
egentliga behov.
När det gäller reviderade riktlinjer för barnsäkerhet har information
om åtgärder vid värmebölja lagts till och länkar till webbplatser
med stöddokument har uppdaterats.
Utbildningsnämnden lyfter följande ändringar som de viktigaste:
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-

Förtydligande av när omsorg ges i lokal och när det finns
möjlighet till omsorg i hemmet. I de tidigare riktlinjerna
kunde omsorg i hemmet endast ges vid särskilda skäl.
Skälen till ändringarna är att det har saknats en lämplig lokal
för en del av omsorgsverksamheten och att vårdnadshavare i
större utsträckning har önskat träffa sina barn på morgonen.
Enligt de nya riktlinjerna ges omsorg i hemmet till i stort
sett alla vårdnadshavare som endast arbetar kvällstid.

-

Omsorg på obekväm arbetstid kan sökas per kalenderår i
stället för per termin. Det kan ta upp till tre månader att
förbereda omsorg på obekväm arbetstid i hemmet och
halvårsbeslut kräver återkommande handläggning som
förutsätter inventering av familjens behov och rekrytering av
barnskötare.

-

Nämnden ges möjlighet att ifrågasätta det angivna behovet
av omsorg på obekväm arbetstid. Vid misstanke om
överutnyttjande av omsorgen har nämnden möjlighet att
ändra ett beslut om omsorg på obekväm arbetstid. Det har
framkommit att flera vårdnadshavare ansöker om en stor
mängd timmar ”för säkerhets skull”.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för förskola.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer dig bakom båda förslagen. Det är av stor vikt
att länkar till fördjupad information som rör barnsäkerhet hos olika
myndigheter är aktuella. Förslagen till nya skrivningar i bägge
dokumenten är adekvata och välkomna. Förvaltningen har tidigare
erfarenhet av svårigheter att handlägga omsorg i hemmet på grund
av en del vårdnadshavares önskar mer insatser än deras egentliga
behov och svårigheter att säkra personalens arbetsmiljö. Vi
välkomnar de mer strikta riktlinjerna som ger förutsättningar att
följa upp och ifrågasätta behov som inte är relaterade till
vårdnadshavarens arbete. Våra tidigare erfarenheter stödjer även
förslaget att omsorg alltid ska ges i lokal om äldre barn eller andra
vuxna vistas hemma.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen/
utbildningsnämnden som svar på remissen.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

Ingalill Gustavsson
Skol- och avdelningschef
Farsta stadsdelsförvaltning

Bilaga
Utbildningsnämndens förslag till reviderade riktlinjer för
barnomsorg på obekväm arbetstid och reviderade riktlinjer för
barnsäkerhet i Stockholm stads förskolor

Reviderade riktlinjer för omsorg på
obekväm arbetstid och reviderade riktlinjer
för barnsäkerhet i Stockholms stads
kommunala förskolor. Remiss

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör
Ingalill Gustavsson, Avdelningschef

Datum
2022-01-12
2022-01-11

