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§ 82  Motion- Inför rutiner för skift och nattarbetare för 
 föräldrar i behov av barnomsorg 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har genom Leontina Aurell kommit in med en motion om att 
införa rutiner för skift och nattarbetare för föräldrar i behov av barnomsorg. 

De vill införa rutiner för skift och nattarbetare i hela Mullsjö kommun för samtliga, 
privata som kommunala barnomsorger för barn mellan 1-12 år. Det ska innebära att 
förskolor och fritids ska ta emot barn 4 timmar den dagen som arbetstagaren går på 
sitt arbetspass och 7 timmar efter att arbetstagaren gått av sitt arbetspass för att få 
den sammanlagda dygnsvilan på 11 timmar på en 24 timmars period. 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för en diskussion med barn- och 
utbildningsnämnden om rutiner. 

Verksamheten ser inte att det är några problem utan löser särskilda önskemål på 
förekommen anledning med den berörde vårdnadshavaren genom dialog. På 
Mullsjö kommuns hemsida finns regler för förskolans verksamhet och där återfinns 
följande: 
”Om du arbetar natt har ditt barn har rätt att vara på förskolan i upp till 40 
timmar det vill säga heltid. Vistelsetiden vägs ihop med hela familjebilden 
utifrån vårdnadshavares arbetstid/studietid”. 
”Om du arbetar skift har ditt barn rätt att vara på förskolan under tiden du 
arbetar samt restid till och från arbetet. Då skiftarbete varierar i hög grad kan 
individuella lösningar göras. Rektorn i förskolan gör bedömning i enskilda 
fall.” 

Utifrån ovanstående anser verksamheten att rutiner finns som tillgodoser de 
behov som uppkommer. 

Leontina Aurell (SD) tackar för svaret och att rutinerna nu finns utlagda på 
kommunens webbplats. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 9 juni 2021 § 75 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 maj 2021 § 85 
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§ 82 fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 21 maj 2021 
Protokoll från kommunstyrelsen den 14 oktober 2020 § 162 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 oktober 2020 § 169 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 7 september 2020 § 124 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 1 september 2020, korrigerad 
version 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 8 juni 2020 § 87 
Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningschefen den 1 juni 2020 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott den 18 mars 2020 § 14 
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 maj 2020 § 97 
Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 24 februari 2020 § 
8 
Protokoll från kommunfullmäktige den 23 april 2019 § 73 
Motion – Inför rutiner för skift och nattarbetare för föräldrar i behov av 
barnomsorg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att rutiner finns som tillgodoser de behov som 
uppkommer och 

att anse att motionen är besvarad. 

Förslag till beslut 
Linda Danielsson (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att rutiner finns som tillgodoser de behov som uppkommer och 

att anse att motionen är besvarad. 

Beslutet skickas till 
Leontina Aurell 
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