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Omsorg på obekväm arbetstid och barnsäkerhet
Svar på remiss från kommunstyrelsen Stockholm stad
Förvaltningens förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat dels förslag till riktlinjer för
omsorg på obekväm arbetstid, dels förslag till riktlinjer för
barnsäkerhet i Stockholm stads kommunala förskolor. Förslagen
utgör uppdateringar av tidigare riktlinjer inom respektive område.
Förvaltningen bedriver idag ingen verksamhet på obekväm
arbetstid. Förvaltningen upplever att riktlinjerna är otydliga
gällande barn där hela familjen inte har personnummer eller
uppehållstillstånd. Vissa av dessa barn har idag inte rätt till förskola.
Otydligheten berör om dessa barn har rätt till omsorg på obekväm
arbetstid enligt riktlinjerna.
Revideringarna av riktlinjerna för barnsäkerhet omfattar ett nytt
avsnitt om värmebölja. Förvaltningen följer redan idag de
föreslagna riktlinjerna om värmebölja.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till reviderade riktlinjer
inom två områden relaterade till förskolans verksamhet. Dels
Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid, dels Säker förskola –
Riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholm stads kommunala förskolor.
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Förskola
Borgarfjordsgatan 14
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Förslagen till reviderade riktlinjer bifogas.
Ärendet
Ärendet består av förslag till riktlinjer för dels omsorg på obekväm
arbetstid, dels för barnsäkerhet i stadens kommunala förskolor.
Riktlinjerna för omsorg på obekväm arbetstid omfattar omsorg av
barn till vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete utanför
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förskolans och fritidshemmens ramöppettider. Den exakta
omfattningen och hur denna omsorg ska ges regleras i riktlinjerna.
Staden är skyldig att ge sådan omsorg enligt Skollagen.
Revideringarna av riktlinjerna gäller:


En mer generös skrivning om när sådan omsorg ska ges i
hemmet



Att ansökningarna sker per kalenderår istället för terminsvis



Ökade möjligheter för utbildningsförvaltningen att ändra
tidigare beviljade ansökningar om omsorg på obekväm
arbetstid

Riktlinjerna för barnsäkerhet i Stockholm stads kommunala
förskolor omfattar hur de kommunala förskolorna arbetar med
barnsäkerhet gällande exempelvis förskolans lokaler, hantering av
personuppgifter, hygien och orosanmälningar. I förslaget till
riktlinjer har ett avsnitt om barnsäkerhet under värmebölja
tillkommit. Det nytillkomna avsnittet omfattar exempelvis hur
förskolan arbetar med tillgång till skugga, uppmuntran till barnen
att dricka vatten och barnens kläder.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen bedriver i nuläget ingen verksamhet utanför
förskolornas ramöppettider men har bedrivit sådan verksamhet
tidigare.
I Rinkeby-Kista stadsdelsområde förekommer barn som inte har rätt
till förskola i kraft av att den ena föräldern inte har personnummer.
Därutöver förekommer fall där familjen vistas i stadsdelsområdet
utan uppehållstillstånd eller LMA-kort (kort enligt lagen om
mottagande av asylsökande) men där föräldrarna arbetar. Av
riktlinjerna går det inte att tydligt utläsa huruvida dessa barn ska ha
rätt till omsorg på obekväm arbetstid eftersom rätten till förskola
inte är knuten till rätten till omsorg på obekväm arbetstid.
Förvaltningen föreslår att rätten till omsorg på obekväm arbetstid
följer rätten till förskola.
Avseende förslaget till riktlinjer för barnsäkerhet har förvaltningen
redan idag rutiner vid värmebölja. Rutinerna motsvarar tillägget i
förslaget till riktlinjer och förvaltningen har därför inga vidare
synpunkter på förslaget.
Förslag till reviderade riktlinjer för omsorg
på obekväm arbetstid och reviderade
riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms
stads kommunala förskolor
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Bilagor
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på obekväm arbetstid
2. Bilaga 2 – Förslag till reviderade riktlinjer för barnsäkerhet i
Stockholm stads kommunala förskolor
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