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Dnr GFN 2020/250

§ 104 Uppskjuten avveckling av barnomsorg på
obekväm arbetstid i kommunal regi
Sammanfattning

Grund- och förskolenämnden fattade den 23 september 2020 beslut
om att Nattugglan som erbjuder omsorg på obekväm arbetstid i
kommunal regi ska avvecklas under hösten och senast 2020-12-31.
Nämnden fattade även beslut om att ingen ska beviljas plats på
Nattugglan från och med vårterminen 2021.
Nattugglan har under de två år som gått haft svårt att få en ekonomi
i balans. Under perioden november 2018 till augusti 2019 hade
verksamheten mellan 3 till 7 barn placerade per månad. Därefter
har antalet placerade barn uppgått till mellan 10 till 14 barn med en
topp på 14 barn i november 2019.
Det som kan konstateras efter utfallet för helåret 2019 som även
var det första kompletta budgetåret (januari-december) i full drift är
att den här verksamhetens driftkostnader är betydligt högre i egen
kommunal regi än vad de möjliga intäkterna är. Eftersom
Nattugglan förväntas redovisa relativt latenta underskott utifrån
idag kända och givna förutsättningar har det varit nödvändigt att
hitta en långsiktigt hållbar finansiering av underskottet.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har fått kännedom om brister hos ett av de fristående
familjedaghemmen som var tänkt att ta över delar av den
kommunala verksamheten. Utredning har skett av verksamheten
och nämnden har föreslagits att återkalla rätten till bidrag för
verksamheten.
Förvaltningen föreslår därför att avvecklingen av den kommunala
barnomsorgen på obekväm arbetstid Nattugglan skjuts upp till
2021-12-31. Under den perioden finns utrymme att närmare utreda
hur den här typen av omsorg ska bedrivas i framtiden.
Underlag för beslut

- Grund- och förskolenämnden 2020-09-23, §73.
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Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att avvecklingen av den
kommunala barnomsorgen på obekväm arbetstid Nattugglan
sker senast 31 december 2021.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Alexandra Anstrell (M) yrkar på att ärendet bordläggs.
Sevim Celepli (V) yrkar på följande ändringsförslag:
1. Riva upp beslutet om avveckling som togs på Grund- och
förskolenämndens möte 2020-09-23 “§73 Utredning av omsorg på
obekväm arbetstid i kommunal regi” och alltså fortsätta med att
bedriva barnomsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi.
Tobias Hammarberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Propositionsordning 1

Ordförande Tobias Hammarberg (L) frågar nämnden om ärendet
ska bordläggas. Ordföranden finner att nämnden vill avgöra ärendet
idag.
Propositionsordning 2

Alexandra Anstrell (M) och Malin Palmborg (M) meddelar att de
inte deltar i beslutet. Ordföranden ställer Sevim Celeplis (V)
ändringsförslag mot sitt förslag om att bifalla förvaltningens förslag
till beslut. Ordföranden finner att nämnden har bifallit ordförandens
förslag till beslut. Votering begärs.
Omröstningsresultat

Ordföranden berättar att de som vill rösta på ordförandens förslag
till beslut röstar ja och de som vill rösta på Sevim Celeplis (V)
ändringsyrkande röstar nej. Sex ledamöter röstar ja och en ledamot
röstar nej. Ordföranden finner att nämnden har bifallit ordförandens
förlag till beslut.
Tobias Hammarberg (L), Jorge Galvéz (S), Marja Väisänen (S),
Håkan Persson (C), Agne Widholm (KD) och Kent Svensson (SD)
röstar ja.
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Sevim Celepli (V) röstar nej.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden beslutar att avvecklingen av den
kommunala barnomsorgen på obekväm arbetstid Nattugglan
sker senast 31 december 2021.
Alexandra Anstrell (M) och Malin Palmborg (M) deltar inte i
beslutet.
Reservationer

Alexandra Anstrell (M) och Malin Palmborg (M) reserverar sig
mot beslutet om att inte bordlägga ärendet.
Sevim Celepli (V) reserverar sig mot nämndens beslut.
__________
Expedieras: Akt, Nattugglan
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