Informationsbrev
Sida 1 (2)
2016-11-30

Utbildningsförvaltningen
Förskoleavdelningen

Till huvudmän som bedriver omsorg på
obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid 2017
I samband med att Kommunfullmäktige fattade beslut om budget
för 2017 införs en ny hanterings- och ersättningsmodell för
barnomsorg på obekväm arbetstid som är likvärdig oavsett i vilken
regi verksamheten bedrivs. Omsorgen kommer endast att ske i
befintlig verksamhet, pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem
och endast vid särskilda skäl i hemmet. Våren 2017 kommer att
vara en övergångsperiod till den nya modell som beräknas vara i
drift juli 2017. Under övergångsperioden gäller nuvarande
hantering.
Den nya modellen
Omsorgen ska utföras i befintlig pedagogisk omsorg, förskola eller
fritidshem, ej i hemmet. Ersättningsmodellen innebär att det alltid
ska finnas en grundbemanning på minst två personal de första 1-10
barnen vilket ger en ersättning på 295 kr/timmen , det vill säga 590
kr/timmen oavsett om det är ett eller tio barn i verksamheten.
Bemanningen ska utökas med en personal per påbörjad
fembarnsgrupp vilket ger ytterligare 295 kr/timmen i ersättning.
Ersättning

Oavsett regi

2 personal

3 personal

4 personal

1-10 barn

11-15 barn

16-20 barn

(per timme)

(per timme)

(per timme)

590 kr

885 kr

1180 kr

I ersättningen ingår en beräknad ersättning för en barnskötares lön,
täckning för Ob-tillägg oavsett tidpunkt på dygnet, helg och
storhelg samt ersättning för driftkostnader för en barngrupp på 1-5
barn. Ersättningen täcker inte lokalkostnader då verksamheten
förutsätts bedrivas i en pedagogisk lokal som redan är finansierad
genom vanlig schablon/peng utifrån att pedagogisk verksamhet
bedrivs i samma lokal övrig tid.
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Övergångsperiod 1 januari – 30 juni 2017
Under en övergångsperiod 170101-170630, kommer de huvudmän
som anordnar barnomsorg på obekväm arbetstid i hemmet att
ersättas med 295:-/timme för en personal. Från 1 juli 2017 gäller
ovanstående ersättningsmodell fullt ut.
Kommunfullmäktiges beslut innebär att de huvudmän som bedriver
omsorg på obekväm arbestid ska från och med 1 januari 2017, som
tidigare, skicka sin redovisning av genomförda omsorgstimmar
enligt ersättningsmodellen till förskoleavdelningen
barnomsorgpaobtid@stockholm.se
Vårdnadshavare ansöker om omsorg på obekväm arbetstid via etjänsten Min barnsomsorg.
Under våren 2017 kommer utbildningsförvaltningen revidera
riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid och även ta fram en
godkännande process. Förvaltningen återkommer med mer
information under våren 2017.
Välkommen med frågor via mejl till:
barnomsorgpaobtid@stockholm.se
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