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§ 53  Motion - Att kommunen ska öppna ett nattis i 

 Mullsjö kommun - svar 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har genom Leontina Aurell kommit in med en motion om att 

kommunen ska öppna ett nattis i Mullsjö kommun. 

I dagens Sverige måste i de flesta hem båda föräldrarna arbeta för att få sin ekonomi 

att gå runt. Bland dessa föräldrar arbetar en del av dem obekväma arbetstider – sena 

kvällar, jour, delar eller hela nätter. Idag finns nattis i drygt hälften av landets 

kommuner och det är kommunerna själva som kan ansöka om statsbidrag som 

täcker kommunens ökade kostnader för att erbjuda förskolor på obekväma 

arbetstider (mellan klockan 19 och 06 vardag som helg) 

Sverigedemokraterna yrkar att kommunen ska öppna ett nattis i Mullsjö kommun. 

Leontina Aurell läser upp motionen för kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen om att kommunen ska 

öppna ett nattis i Mullsjö kommun till barn- och utbildningsnämnden för utredning. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att överlämna motionen till barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott för beredning. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 30 oktober 2019, § 53, 

att uppdra åt barn- och utbildningschefen att upprätta ett svar på motionen till nästa 

sammanträde med arbetsutskottet.  

Barn- och utbildningschefen har upprättat ett förslag till svar på motionen. 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 11 december 2019 

beslutades att uppdra åt barn- och utbildningschefen och verksamhetsekonomen att 

göra en kostnadsutredning för eventuell barnomsorg nattetid. 

Till dagens sammanträde finns en utredning. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 74 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 mars 2020 § 61 
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Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 9 mars 2020 § 33 

 

§ 53 fortsättning 

 

Kostnadsutredning 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 11 december 2019, § 135 

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 25 november 

2019, § 70 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 19 november 2019 

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 30 oktober 2019, § 

53 

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 7 oktober 2019, § 115 

Protokoll från kommunfullmäktige den 24 september 2019, § 137 

Motion öppna nattis i Mullsjö kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen – Att 

kommunen ska öppna ett nattis i Mullsjö kommun, med tillägget, inte i kommunens 

regi, men det finns fri etableringsrätt. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Christian Wall (SD) föreslår kommunfullmäktige besluta om en återremittering av 

ärendet till barn- och utbildningsnämnden med uppdraget att via en enkät 

undersöka hos alla vårdnadshavare om det finns behov av nattomsorg. 

Liza Oswald föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att svaret är ja. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen – Att kommunen ska öppna ett nattis i Mullsjö kommun, med 

tillägget, inte i kommunens regi, men det finns fri etableringsrätt. 

Reservation 
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Leontina Aurell (SD), Jenny Hultgren (SD) och Christian Wall (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

 

§ 53 fortsättning 

Beslutet skickas till 

Motionären 


