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Kf §143  Dnr: KS.2012.67 71 
 
Svar på motion om barnomsorg på kvällar, nätter och helger 
 
Ärendebeskrivning 
Margareta Lindgren (S) och Naile Azizi (S) har lämnat en motion om barnomsorg 
på kvällar, nätter och helger. Motionärerna yrkar att arbete snarast påbörjas för 
att tillhandahålla barnomsorg även mellan kl. 18.30 – 06.15 samt att medel för 
detta avsätts i budget för 2013. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2012 beslutades att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för vidare beredning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2012, § 81 
behandlat motion om barnomsorg på kvällar, nätter och helger och beslutat: 
 
att bifalla första att-satsen ”att arbete snarast påbörjas för att tillhandahålla 

barnomsorg även mellan kl. 18.30 – 06.15” med tillägg att det även ska gälla 
barnomsorg på helger, samt 

 
att ta med motionen i budgetprocessen och därmed anse att andra att-satsen 

”att medel avsätts i budget för 2013” är besvarad. 
 
Kommunstyrelsen har den 9 oktober 2012 bifallit barn- och utbildningsnämndens 
förslag med kompletteringen att medel ska avsättas i mål och budget 2013 – 2017 
samt motionen ska anses bifallen, inte enbart besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om barnomsorg på kvällar, nätter och helger, daterad den 2 april 2012 
Kommunstyrelsen den 8 maj 2012, § 139 
Barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012, § 81 
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 11 september 2012, § 56 
Kommunstyrelsen den 26 september 2012, § 331 
Kommunstyrelsen den 9 oktober 2012, § 357 
 
Yrkande 
Margareta Lindgren (S), Erik Andersson (K), Niclas Palmgren (M) och Inga-Maj 
Eleholt (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lennart Kastberg (KD) gör inlägg i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att arbeta för att tillhandahålla 

barnomsorg även mellan klockan 18.30 – 06.15 samt barnomsorg på helger 
(så kallad obekväm arbetstid), 

 
att medel avsätts i mål och budget 2013 – 2017, samt 
 
att motionen därmed är bifallen. 
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Kf § 143 (forts.) 
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 

 
 


