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Sammanfattning
TCO har tillsammans med Sveriges Yrkesmusikerförbund och Teaterförbundet gjort en
undersökning bland landets kommuner av huruvida man erbjuder barnomsorg på
obekväm arbetstid. Sveriges 290 kommuner fick besvara en webbenkät.
Undersökningen visar att hälften av kommunerna tillhandahåller barnomsorg på kvällar,
helger eller nätter och hälften gör det inte.
De kommuner som inte tillhandahåller sådan omsorg anger olika skäl för att inte göra det.
Över 60 procent svarar att det finns ett politiskt beslut om att inte göra det. Ytterligare en
tredjedel svarar att det inte finns någon efterfrågan. Av Sveriges samtliga kommuner är det
således 30 procent vars politiska majoritet beslutat att inte tillhandahålla barnomsorg på
obekväm arbetstid, varken på nätter, kvällar eller helger.
Av de kommuner som däremot erbjuder omsorg på obekväm tid, är det ett 40-tal
kommuner som erbjuder omsorg i stort sett dygnet runt, det vill säga kvällar, nätter och
helger. Omkring 30 kommuner svarar att de erbjuder efter behov utan närmare
specifikation.
Omkring 15 kommuner har endast omsorg nattetid och ungefär lika många tillhandahåller
omsorg bara på kvällen.
Det är vanligast att barnomsorg på obekväm tid bedrivs i förskola. Men det är också
vanligt med familjedaghem. Barnomsorg i hemmet förekommer i 15 kommuner.
I ungefär 60 procent av de kommuner som erbjuder och i knappt 30 procent av dem som
inte erbjöd omsorg på obekväm tid görs i varje enskilt fall en likvärdig men individuell
prövning av behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid.
I var femte kommun gör man en barnkonsekvensanalys utifrån principen om barnets bästa
vid den individuella prövningen.

2

Bakgrund
”Ropen skalla, daghem åt alla!” var länge ett av de absolut viktigaste kraven i kampen för
jämställdhet. Förskolan byggdes ut för att kvinnor och män skulle kunna delta i arbetslivet
på lika villkor. För par där båda arbetar eller för ensamstående föräldrar är ordnad
barnomsorg en förutsättning för att de ska kunna gå till jobbet varje dag. En fungerande
barnomsorg är en förutsättning för arbetslinjen.
Att barnen går i förskola är idag så självklart att de flesta av oss har slutat att reflektera
över det. Inte många 9-17-arbetande behöver pussla med mormor, farfar, grannen och
kollegorna för att ordna den dagliga barnomsorgen för våra barn medan vi är på arbetet.
Men det finns föräldrar för vilka barnomsorg av den här typen inte är en självklarhet. De
är fortfarande kvar i ”pusslandet”, eller har rent av har tvingats ge upp sina yrken för att
barnomsorg saknas. En sådan grupp är skådespelare, sångare, orkestermusiker, teknisk
personal med flera inom kultursektorn som arbetar så kallad delad dag.
Delad dag innebär att man repeterar på dagen, är ledig några timmar på eftermiddagen för
att sedan återgå till jobbet vid 17-18-tiden på kvällen för att spela föreställning. Först vid
klockan 23 är dagen slut och man kan gå hem.
Dessa personer behöver barnomsorg i hemmet på kvällstid som ett komplement till
förskola på dagen. Det gäller i synnerhet ensamstående eller föräldrar som båda arbetar
delad dag. Vissa kommuner erbjuder nattis, men nattis är inget alternativ, eftersom barnet
då skulle tillbringa nästan hela dygnet i barnomsorgen (förskola på dagen, hemma två
timmar på eftermiddagen i bästa fall och sedan ”nattis” på kvällen och natten). Att ha sitt
barn i barnomsorg i stort sett dygnet runt kan inte anses vara förenligt med principen om
”barnets bästa” enligt artikel 3 i FN:s barnkonvention, en princip som Sverige ställt sig
bakom.
Idag erbjuder vissa kommuner och stadsdelar barnomsorg i hemmet på kvällstid, men inte
alla. En sångare på Kungliga Operan i Stockholm kan alltså teoretiskt få sådan
barnomsorg, medan kollegan på samma arbetsplats inte får det, eftersom hon eller han bor
i en annan stadsdel. Detta har lett till att många medlemmar i TCO-förbundet Symf
(Sveriges Yrkesmusikerförbund) har kontaktat sitt fackförbund för råd och hjälp.
Orsaken är Skollagens utformning. Kommuner/stadsdelar är enligt lagen inte skyldiga att
erbjuda barnomsorg i hemmet på ”obekväm arbetstid”. I förarbetena till lagen slås fast att:
”det skulle leda för långt att uppställa ett generellt krav på att verksamhet ska erbjudas
också på andra tider än vad som kan anses vara normal arbetstid på dagtid eller på
vardagar”. Därmed blir det upp till den enskilda kommunen eller stadsdelens goda vilja om
sådan barnomsorg erbjuds eller ej.
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Undersökningen
TCO har gjort en undersökning bland landets kommuner huruvida man erbjuder
barnomsorg på obekväm arbetstid. Undersökningen genomfördes som en webb-enkät
mellan den 21 januari och den 22 februari och frågorna avsåg förhållandena i december
2007 (vecka 49). Samtliga 290 kommuner fick inbjudan till undersökningen per mail.
Sammanlagt inkom 269 svar. Fyra kommuner, Falkenberg, Göteborg, Helsingborg och
Kungälv, hade skickat dubbla svar och en kommun, Malmö, hade skickat inte mindre än
åtta svar. Att kommunerna skickar in flera svar beror på att tillgången på omsorg kan vara
olika i olika kommundelar.

Resultat
Förekomst
Ungefär hälften (50,3 procent, 146 stycken) av kommunerna tillhandahöll barnomsorg på
obekväm tid.
De som inte tillhandahöll sådan omsorg tillfrågades om den huvudsakliga anledningen
varför man inte gjorde det. Över 60 procent, 90 kommuner, svarade att det finns ett
politiskt beslut att inte göra det. Nästan 40 procent, 56 kommuner, svarade att det inte
fanns någon efterfrågan.
Övriga har svarat:
• att kommunen inte har ekonomiska förutsättningar för omsorg på obekväm tid
• att man fattat ett politiskt beslut utifrån kommunens ekonomi
• att efterfrågan är liten kombinerat med höga kostnader
• att behovet just nu inte är akut
• att föräldrarnas behov av omsorg för barnen är svåra att samordna
• att det inte föreligger någon skyldighet för kommuner att ordna barnomsorg på
obekväm tid.

Vilka tider på dygnet?
Av de kommuner som erbjöd omsorg på obekväm tid, erbjöd ett 40 tal kommuner
omsorg i stort sett dygnet runt, det vill säga kvällar, nätter och helger. Omkring 15
kommuner erbjöd omsorg nattetid, mellan 23.00 och 06.00 eller liknande och ungefär lika
många erbjöd omsorg på kvällen 19.00-23.00 eller liknande. Ett tiotal kommuner erbjöd
omsorg hela helgerna. Omkring 30 kommuner svarade att de erbjöd efter behov utan
närmare specifikation. Dessutom förekom förlängt öppethållande i olika omfattning inom
ramen för den ordinarie barnomsorgen:
•
•
•
•

”från 04.30-22.00”
”06.00-21.00 365 dagar om året”
”öppnar 5.30 på två förskolor”
”när behov finns har vi barnomsorg till 18.30”.

I hemmet eller på annan plats?
I 75 av kommunerna bedrevs barnomsorg på obekväm tid för barn i ålder 1 till 5 år i
förskola, i 41 kommuner hade man familjedaghem och i 15 kommuner gavs omsorgen i
hemmet. I övrigt förekom nattomsorg, kommunens nattavdelning, lägenhet med fyra
barnskötare eller två familjer anställda för uppdraget.
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Även för de äldre barnen, 6-12 år, bedrevs ofta omsorgen på obekväm tid i förskola, 54
kommuner, eller i familjedaghem, 40 kommuner. Omsorg i hemmet erbjöd 15 kommuner.
I övrigt förekom liksom för de yngre barnen, nattomsorg, kommunens nattavdelning,
familjer anställda för uppdraget. Dessutom användes fritidshemmen i viss utsträckning.
Den omsorg på obekväm tid som ligger inom ramen för ordinarie omsorg i form av
förlängt öppethållande torde ske på fritidshemmen.

Planerade förändringar
Bara 9 kommuner hade tagit beslut om förändringar av barnomsorgen på obekväm
arbetstid inför 2008. Av dessa var det ingen kommun som tagit beslut om att utöka antalet
platser i befintlig omsorg. Däremot förekom beslut om att utöka omsorgsformerna, utöka
öppettiderna, starta förskoleavdelning kvällar och helger samt att flytta omsorg från
hemmen till förskola.
En kommun hade tagit beslut om att dra ner antalet platser och en om att endast i
undantagsfall tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid.

Individuell prövning
I ungefär 60 procent (83 kommuner) av de kommuner som erbjöd och i knappt 30
procent (38 kommuner) av dem som inte erbjöd omsorg på obekväm tid gjordes i varje
enskilt fall en likvärdig men individuell prövning av behovet av barnomsorg på obekväm
arbetstid. De vanligaste kriterierna för att få sådan omsorg var:
•
•
•
•
•

”om arbetstiden inte är möjlig att förändra” (48 kommuner)
”om barnets förälder är ensamstående” (34 kommuner)
”barnets familjesituation i övrigt” (36 kommuner)
”hur ofta föräldrarna arbetar på kvällar och helger” (35 kommuner)
”hur många timmar per natt eller helg föräldern arbetar” (34 kommuner).

Bara fyra kommuner vägde in familjens ekonomi och i tre kommuner såg man till
förälderns möjligheter att uppfylla arbetstidskraven i arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom
förekom olika varianter och kombinationer av ovanstående kriterier, olika former av
kösystem eller att plats erbjöds efter möjlighet att anpassa verksamheten.

Prövning av ”barnets bästa”
I 53 kommuner gjorde man en barnkonsekvensanalys utifrån principen om barnets bästa
vid den individuella prövningen.
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Slutsats
Barnomsorg för alla stärker arbetslinjen
TCO vill att människor som kan och vill arbeta ska ha möjlighet att försörja sig genom
eget arbete. För ensamstående föräldrar eller par där båda arbetar är en ordnad plats i
förskolan på dagtid en självklarhet genom barnomsorgsgarantin. Men för de föräldrar som
arbetar på obekväm arbetstid är livspusslet ofta omöjligt att få ihop. En del tvingas till och
med att ge upp sina yrken, och därmed slänga bort tio års riktade studier, för att
barnomsorg saknas.
Livstempot har förändrats radikalt för de flesta av oss. Som medborgare och konsumenter
vill vi att allt från sjukvård till matvaruaffärer ska finnas tillgängligt dygnet om. Att arbeta
natt eller på traditionellt udda tider är idag vanligt. För anställda inom kultursektorn,
flertalet visstidsanställda, är det normalt att arbeta delad dag. De kan, till skillnad från
många andra yrkesgrupper, inte välja ”dagskiftet”.
Opera, teater- och musikföreställningar ges när de flesta människor är lediga, på kvällen.
Det finns naturligtvis ingen möjlighet för de anställda att ”byta bort” föreställningen på
kvällen och bara jobba dagtid. Att arbeta delad dag är helt enkelt en förutsättning för att
kunna verka i yrket.
Delad dag innebär att man repeterar på dagen, är ledig några timmar för att sedan återgå
till jobbet och föreställningen på kvällen. Att arbeta delad dag är helt enkelt en
förutsättning för att kunna verka i yrket. För dem är behovet av kompletterande omsorg
på kvällstid en nödvändighet för att kunna arbeta. Barnomsorg på obekväm arbetstid
skulle i högsta grad också stärka ensamståendes situation på arbetsmarknaden.
Idag har kommunerna ingen skyldighet att tillhandahålla omsorg på kvällar och helger.
Istället beror det främst på den politiska viljan i den aktuella kommunen om barnomsorg
på obekväm arbetstid, när så är befogat, överhuvudtaget erbjuds. Det som i en kommun
anses som en självklar rättighet, utifrån barnkonventionens princip om ”barnets bästa”,
gäller inte alls i en annan kommun. Därför kan en ansökan om barnomsorg på obekväm
arbetstid beviljas av en kommun, medan man inte ens kan få en likvärdig individuell
prövning i en annan.
Detta skapar en stor otrygghet i vardagen. Människor ska inte behöva flytta till ”rätt”
kommun för kunna arbeta och ha råd att leva på sin lön. Därför bör det ställas krav på att
barnomsorgsgarantin ska gälla alla förvärvsarbetande föräldrar – inte bara de som arbetar
dagtid.
Det är inte att inskränka det kommunala självstyret att ställa krav på att kommunerna ska
vara skyldiga att tillhandahålla omsorg även på obekväma arbetstider. Tvärtom stärks
arbetslinjen, jämställdheten ökar och livskvalitén förbättras. Vill man att alla ska kunna
arbeta så måste naturligtvis en barnomsorgsgaranti, utifrån principen om barnets bästa,
gälla alla barnfamiljer.

Ordnad barnomsorg krav från a-kassan
Ekvationen är enkel. Ordnad barnomsorg är ett villkor för att män och kvinnor på lika
villkor ska kunna arbeta. Ordnad barnomsorg utgör en omistlig del för arbetslinjen.
Dessutom kräver a-kassan ordnad barntillsyn för att man oförhindrad ska kunna stå till
arbetsmarknadens förfogande, och för att få ut sin arbetslöshetsersättning.
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Barntillsyn på alla tider är ett krav i arbetslöshetsförsäkringen, och detta krav ställs oavsett
vilken kommun man är bosatt i. Har man inte barntillsynen ordnad anses man inte heller
lämplig för yrket, enligt regelsystemet. I dessa kommuner som inte erbjuder omsorg på
obekväm arbetstid, anses därför en förälder, utan möjlighet att ordna barntillsynen privat,
inte lämplig för arbete vars arbetstider är förlagda på obekväm arbetstid.
En förälder kan alltså behöva tacka nej till erbjudet arbete enbart av den anledningen att
kommunen inte vill tillhandahålla barntillsyn på tider då föräldern arbetar. Eftersom det
enligt regelsystemet åligger den arbetssökande att ordna barntillsynen, kan följden bli
indragen a-kassa.
Dagens arbetssökande föräldrar måste alltså förvissa sig om att flytta till ”rätt” kommun
för kunna arbeta och ha råd att leva på sin lön. Möjlighet att kunna utvidga sitt geografiska
sökområde till alla Sveriges kommuner måste ses som en självklar rättighet, men många
kommuner har istället blivit ett arbetshinder för föräldrar som vill arbeta.

Alla familjers lika värde
Vi strävar mot ett samhälle där familjer ska kunna få vara olika, ha olika önskemål och
behov, och ändå vara lika mycket värda. Detta mål kan vi komma mycket närmre genom
att skyndsamt se över och modernisera författningarna. Lagen måste stärkas så att trygg
barnomsorg, anpassad efter föräldrarnas förvärvsarbete och barnets eget behov, erbjuds
till alla barn vars föräldrar arbetar. Det säkrar att alla föräldrar som vill arbeta också ska
kunna göra det.
Kommunerna har inte skyldighet att utifrån gällande skollag erbjuda omsorg på obekväm
arbetstid, med hänvisning till den prejudicerande dom som regeringsrättens som kom för
cirka ett år sedan. Orsaken är Skollagens utformning. I lagen står att det ”bör” erbjudas.
Därmed är det upp till den enskilda kommunen eller stadsdelens goda vilja om sådan
barnomsorg erbjuds eller ej.
I denna stund ses Skollagen över av regeringen. Regeringen får inte missa denna unika
möjlighet att skapa bättre förutsättningar för berörda yrkesgrupper att utöva sina yrken
genom att i Skollagen tydligt ange att kommunerna/stadsdelarna har skyldighet att erbjuda
barnomsorg i hemmet för barn till föräldrar med yrken som kräver denna omsorgsform
för att de ska kunna förvärvsarbeta.
Skollagen måste därför ändras så att den tydligt anger att kommunerna/
stadsdelarna har skyldighet att erbjuda barnomsorg i hemmet på kvällstid för barn
till föräldrar med yrken som kräver denna omsorgsform för att de ska kunna
förvärvsarbeta.
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Bilaga 1.

Politisk majoritet i kommuner som beslutat att inte
erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
En genomgång av vilken politisk majoritet som var vanligast bland kommuner som inte
tillhandahåller barnomsorg på kvällar och helger, visade att det inte är en avgörande faktor
för hur kommunen väljer att göra. Vid genomgången av politiskt styre i kommuner som
inkommit med svar ingick totalt 67 stycken kommuner, inkluderat de som svarat med
dubbla svar.
B = Borgerligt dominerat styre
S = Socialistiskt dominerat styre
A = annat styre, innefattar blocköverskridande gränser
B = Borgerligt dominerat styre
Alingsås
Dals-Ed
Gnosjö
Herrljunga
Högsby
Hörby
Kil
Kinda
Leksand
Lilla Edet
Markaryd
Ovanåker
Partille
Robertsfors
Sjöbo
Skurup
Solna
Strömstad
Sävsjö
Tomelilla
Torsås
Täby
Vaxholm
Vetlanda
Värnamo
Årjäng
Åtvidaberg
Österåker

S = Socialistiskt dominerat styre
Ale
Arvidsjaur
Bräcke
Eda
Gotland
Hultsfred
Hällefors
Härnösand
Lessebo
Malung
Malå
Motala
Norberg
Nordmaling
Sorsele
Surahammar
Vilhelmina
Älvkarleby

Bilaga 1.

A = annat styre, innefattar
blocköverskridande gränser
Askersund
Gislaved
Grästorp
Hagfors
Haninge
Hylte
Mora
Munkedal
Orsa
Svalöv
Säter
Tjörn
Töreboda
Vadstena
Vindeln
Vingåker
Vårgårda
Ydre
Älvdalen
Resterande kommuner hade ej svarat vid tillfället för kartläggningen av
politisk majoritet.

Bilaga 2.

Kommuner som inte har barnomsorg på ”obekväm
arbetstid”
* Orsak: politiskt beslut
Ale *
Alingsås *
Arboga
Arjeplog
Arvidsjaur *
Arvika
Askersund *
Bengtsfors
Bjurholm
Bjuv *
Botkyrka *
Bräcke *
Dals-Ed *
Danderyd
Dorotea *
Eda *
Ekerö *
Emmaboda
Eslöv
Fagersta
Forshaga *
Färgelanda
Gagnef *
Gislaved *
Gnesta
Gnosjö *
Gotland *
Grums
Grästorp *
Gullspång *
Gällivare*
Hagfors *
Hammarö
Haninge *
Heby
Herrljunga *
Hjo
Hultsfred *
Hylte *
Hällefors *
Härjedalen
Härnösand *
Härryda
Högsby *
Hörby *
Järfälla
Karlsborg
Kil *

Kinda *
Kiruna
Knivsta
Krokom
Laholm
Leksand *
Lessebo *
Lilla Edet *
Ljungby
Lysekil
Malung-Sälen *
Malå *
Mariestad*
Markaryd *
Mellerud
Mora *
Motala *
Munkedal *
Munkfors
Nora*
Norberg *
Nordanstig *
Nordmaling *
Norrtälje *
Nybro
Nykvarn
Nynäshamn
Ockelbo
Olofström *
Orsa *
Osby
Ovanåker *
Pajala
Partille *
Ragunda
Robertsfors *
Rättvik
Sjöbo *
Skinnskatteberg
Skurup *
Sollentuna*
Solna *
Sorsele *
Sotenäs
Strömstad *
Surahammar *
Svalöv *
Svenljunga
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Säter *
Sävsjö *
Söderköping *
Sölvesborg*
Tanum
Tierp
Tingsryd *
Tjörn *
Tomelilla *
Torsås *
Tranås
Trosa
Tyresö
Täby *
Töreboda *
Upplands-Bro*
Upplands Väsby
Uppvidinge
Vadstena *
Vaggeryd
Vallentuna
Vansbro
Vara

Vaxholm *
Vetlanda *
Vilhelmina *
Vimmerby*
Vindeln *
Vingåker *
Vårgårda *
Vännäs
Värnamo *
Ydre *
Ånge *
Åre *
Årjäng *
Åsele
Åtvidaberg *
Älvdalen *
Älvkarleby *
Älvsbyn
Öckerö
Örnsköldsvik
Österåker *
Östra Göinge *
Överkalix *
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Kommuner som erbjuder barnomsorg på
”obekväm arbetstid”
Efter behov, dygnet runt
Alvesta
Avesta
Boden
Bollnäs
Borlänge
Borås
Eksjö
Enköping
Eskilstuna
Falköping
Falun
Filipstad
Flen
Göteborg
Habo
Hallsberg
Halmstad
Helsingborg
Huddinge
Håbo
Höganäs
Jokkmokk
Jönköping
Kalix
Kalmar
Karlshamn
Karlstad
Katrineholm
Klippan
Kristianstad
Kumla
Köping
Landskrona
Lekeberg
Lerum
Lidingö
Lidköping
Lindesberg
Linköping
Ljusnarsberg

Lomma
Ludvika
Luleå
Lund
Lycksele
Malmö
Mjölby
Mönsterås
Nacka
Norrköping
Nyköping
Nässjö
Ronneby
Salem
Sigtuna
Simrishamn
Skara
Skellefteå
Skövde
Sollefteå
Stenungsund
Strömsund
Sundbyberg
Sundsvall
Svedala
Tidaholm
Timrå
Trelleborg
Trollhättan
Uddevalla
Ulricehamn
Umeå
Uppsala
Varberg
Vänersborg
Värmdö
Västerås
Ystad
Östersund

Bilaga 2.

Kommuner som erbjuder barnomsorg på obekväm tid
men med restriktioner
Till exempel endast tidiga morgnar, eller kvällar men inte helger och nätter
Aneby
Berg
Bollebygd
Borgholm
Boxholm
Bromölla
Burlöv
Båstad
Degerfors
Essunga
Falkenberg
Finspång
Gävle
Götene
Hallstahammar
Haparanda
Hedemora
Hofors
Hudiksvall
Hässleholm
Höör
Karlskoga
Karlskrona
Kramfors
Kristinehamn
Kungsbacka
Kungälv
Kungsör
Kävlinge
Laxå
Ljusdal
Mark
Mullsjö
Mölndal
Mörbylånga

Norsjö
Orust
Oskarshamn
Oxelösund
Perstorp
Piteå
Sala
Sandviken
Smedjebacken
Staffanstorp
Stockholm
Storuman
Storfors
Strängnäs
Strömsund
Sunne
Säffle
Söderhamn
Södertälje
Tibro
Torsby
Tranemo
Valdemarsvik
Vellinge
Västervik
Växjö
Åstorp
Älmhult
Ängelholm
Ödeshög
Örebro
Örkelljunga
Östhammar
Övertorneå

Bilaga 3.

Undersökning om barnomsorg på obekväm
arbetstid
Syftet med denna enkät är att undersöka hur vanligt det är att
Sveriges kommuner tillhandahåller barnomsorg på obekväm
arbetstid.
Vi är mycket tacksamma för era svar, och det går bra att få ta
del av resultatet om ni önskar. Kryssa för rätt svarsalternativ.
På vissa frågor går det bra att välja fler alternativ. Vid frågor
om undersökningen eller enkäten går det bra att kontakta:
Ulrika Hagström, utredare på Tjänstemännens
Centralorganisation, (TCO), e-post: ulrika.hagstrom@tco.se
tel. 070-555 1220.

(Tips! Tryck begynnelsebokstaven på din kommun när du
bläddrar i listan)

1) Ange kommun:___________________
- Välj alternativ -

Med obekväm arbetstid avses helger och kvällar/nätter eller
tidiga mornar

2) Förekom barnomsorg på obekväm arbetstid i
kommunen dec/v.49 2007?

Ja
Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen..
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:
Förekom barnomsorg på obekväm arbetstid i kommunen dec/v.49 2007? - Nej

3) Av vilken huvudsaklig anledning förekom det ingen
barnomsorg på obekväm arbetstid i december 2007?

Fanns ingen efterfrågan
Det är ett politiskt beslut
Annat, vänligen specificera
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Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen..
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:
Förekom barnomsorg på obekväm arbetstid i kommunen dec/v.49 2007? - Ja

4) På vilka av följande tider förekom det barnomsorg på
obekväm arbetstid?

Mellan 19:00–23:00
Helger - alla tider
Nätter dvs från kl 23:00-6:30
Vi erbjuder efter behov
Annat, vänligen specificera

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen..
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:
Förekom barnomsorg på obekväm arbetstid i kommunen dec/v.49 2007? - Ja

5) I vilka former bedrivs barnomsorg på obekväm
arbetstid i kommunen för barn 1-5 år?

I förskola
I familjedaghem
I hemmet
Annat, vänligen specificera

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen..
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:
Förekom barnomsorg på obekväm arbetstid i kommunen dec/v.49 2007? - Ja

6) I vilka former bedrivs barnomsorg på obekväm
arbetstid i kommunen för barn 6-12 år?

I förskola
I familjedaghem
I hemmet
Annat, vänligen specificera

7) Finns beslut om förändringar av barnomsorg på
obekväm arbetstid under 2008?

Ja
Nej

Bilaga 3.
Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen..
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:
Finns beslut om förändringar av barnomsorg på obekväm arbetstid under 2008?
- Ja

8) Vilka av följande beslut har beslutats?

Utöka antalet platser
Dra ner antalet platser
Utöka omsorgsformerna
Andra förändringar nämligen:

9) När det gäller barnomsorg på obekväm arbetstid,
görs en likvärdig men individuell prövning i varje enskilt
fall i kommunen?

Ja
Nej

Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen..
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:
När det gäller barnomsorg på obekväm arbetstid, görs en likvärdig men
individuell prövning i varje enskilt fall i kommunen? - Ja

10) Om individuell prövning görs, efter vilka kriterier får
barnen omsorg på obekväm arbetstid?

Hur många timmar per natt eller helg föräldern arbetar
Hur ofta föräldrarna arbetar på kvällar och helger
Om arbetstiden inte är möjlig att förändra
Familjens ekonomi
Barnets familjesituation i övrigt
Föräldern vill uppfylla kraven i arbetslöshetförsäkringen
Om barnets förälder är ensamstående
Annat kriterium:
Denna informationsbox visas endast i läge förhandsgranskningen..
Följande kriterium måste vara uppfyllda för att följande fråga ska visas:
När det gäller barnomsorg på obekväm arbetstid, görs en likvärdig men
individuell prövning i varje enskilt fall i kommunen? - Ja

11) Gör man en barnkonsekvensanalys utifrån principen
om barnets bästa vid den individuella prövningen?

Ja
Nej

TCO
TCO är en facklig centralorganisation som har 16 medlemsförbund med tillsammans 1,2 miljoner medlemmar.
Därav är 60 000 studerandemedlemmar i något av
fackförbunden inom TCO.
Bland TCO-förbundens medlemmar finns många olika
yrkesgrupper, allt från civilekonomer, jurister, civilingenjörer
och statsvetare till socionomer, lärare, sjuksköterskor, poliser
och skådespelare. TCO är den fackliga centralorganisation
vars förbund organiserar flest akademiker.
TCO-förbunden finns inom alla områden på arbetsmarknaden, inom såväl privat och offentlig sektor som inom
tjänste- och tillverkningsindustrin. Fackförbunden har stora
kunskaper och lång erfarenhet av de spelregler som gäller
mellan anställda och arbetsgivare.
Vill du veta mer? Gå in på www.tco.se.

