
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(5) 

Sammanträdesdatum 
13 juni 2018 

Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, onsdagen den 13 juni 2018 kl 09.30-09.40 
Beslutande Ledamöter 

Maria Söderberg, C, ordförande 
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande 
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande 
Hans Åsling, C 
Andreas Karlsson, C) 
Jannike Hillding, M 
Jan Runsten, Mp 
Lena Persson, Kd 
Peter Grundström, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S 
Mikael Karlsson, S, tjg ers för Annika Hansson, S 
Jörgen Blom, V 

Ej närvarande; Gabriella Carlsson, S och Erika Öhlin, S 

Övriga närvarande Jonas Törngren, kommundirektör 
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare 

Justerare Lena Persson och Jörgen Blom

Justeringens plats och tid 13 juni 2018  

Underskrifter 
Sekreterare Paragrafer § 108 

Anette Lihuvudh

Ordförande 
Maria Söderberg

Justerare 
Lena Persson Jörgen Blom

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 13 juni 2018 

Datum då anslaget sätts upp 28 juni 2018 Sista dag för överklagan 19 juli 2018 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen 

Underskrift 
Anette Lihuvudh 
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Ks § 108 Dnr 2018-000077  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att försöksverksamheten gällande 

”Barnomsorg på obekväm arbetstid” avslutas i förtid då det inte har 
kunnat genomföras i enlighet med fullmäktiges beslut i februari 2016. 
Syftet med försöksverksamheten skulle vara att utvärdera effekter och 
kostnader av en permanent verksamhet. Under nuvarande omständigheter 
är detta inte möjligt. 

2. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av förvaltningens 
arbete. 

_____________________________________________________________  

Bakgrund 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige i februari 2016 (Kf § 9) skulle barn- och 
utbildningsförvaltningen genomföra en försöksverksamhet läsåret 2017/2018 
i syfte att möta medborgarnas behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Försöksverksamheten kom igång under hösten 2017, utifrån kommunens kö 
där det fanns tre intresserade. Två familjer valdes ut utifrån försöksprojektet 
ekonomi. En familj avböjde, så försöket har skett med en familj, som har 
uttryckt omsorgsbehov för halvtid under obekväm arbetstid. Tjänsten 
nyttjades ett antal gånger (se tabell) av familjen och försöket avslutades av 
olika skäl nyår 2017. Detta har gjort det svårt att räkna på ekonomiska 
förutsättningar och effekter. 

Satsningen skulle rymmas inom förvaltningen budget.  
Antal gånger tjänsten nyttjades 
Månad Aviserat 

behov 
Antal tillfällen 
som nyttjades 

Tid som 
nyttjades 

Oktober  6 tillfällen 1 tillfälle  12 h  

November 8 tillfällen 7 tillfällen  91 h  

December 0-10 
tillfällen 

0 tillfällen  0 timmar 
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Ks § 108 (forts) Dnr 2018-000077  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Kostnad 
Total kostnad för lön för omsorgpersonen blev: 22 976 kr  

Administrativ kostnad för detta är svårt att uppskatta. Följande funktioner 
har lagt ett antal arbetstimmar för att planera, genomföra och följa upp 
projektet. Dessa funktioner är:  

Förskolechef uppskattar antalet timmar till ca 15 timmar. 

Skoladministratör: ca 2-3 timmar 

Verksamhetschef Förskola: ca 10 timmar 

Lönehandläggare: 2-3 timmar 

Förvaltningsekonom: 2-3 timmar 

Funktionerna ovan har uppdrag av denna karaktär i sina tjänster. 
Kommunikation mellan Krokoms kommun och vårdnadshavaren 
Kommunikationen mellan vårdnadshavaren och Krokoms kommun har varit 
otydlig varvid missförstånd har uppkommit. Det har också lett till att 
motstridiga uppgifter förekommit i samband med att försöket avslutades. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jannike Hillding, M, och Maria Söderberg, C, yttrar sig. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande ”Barnomsorg på obekväm arbetstid” 
Protokollsutdrag 2018-03-14 § 44 ”Barnomsorg på obekväm arbetstid” 
Pdf ”Barnomsorg på obekväm arbetstid” 
Svar på frågor från B Hammarberg 
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Ks § 108 (forts) Dnr 2018-000077  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar att försöksverksamheten gällande 
”Barnomsorg på obekväm arbetstid” avslutas i förtid då det inte har kunnat 
genomföras i enlighet med fullmäktiges beslut i februari 2016. Syftet med 
försöksverksamheten skulle vara att utvärdera effekter och kostnader av en 
permanent verksamhet. Under nuvarande omständigheter är detta inte 
möjligt. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av 
förvaltningens arbete. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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