
 

 
Förskolan är i regel öppen på dagtid, måndag till fredag. Samtidigt ser vi att många föräldrar arbetar 

kvällar, helger och nätter – tider då tillgången till barnomsorg är mer begränsad. I Sverige är det c: a 

40 procent av de sysselsatta som arbetar på obekväm arbetstid – dvs helger samt vardagar mellan 

klockan 19.00–06.00. Trots att en så stor andel av befolkningen arbetar på udda tider är i Sverige bara 

c: a 3 300 barn mellan 1 och 5 år inskrivna i verksamheter som erbjuder omsorg på obekväm tid. 

 

Skolverkets rapport ”Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem” visar att föräldrar bara 

i ett fall av tio ordnar omsorg på obekväm arbetstid genom kommunen. I övriga fall är det vanligt att 

föräldrar tvingas avstå från arbete för att kunna ta hand om sina barn. Denna bild bekräftas i en 

undersökning av LO/Novus från 2012, som visade att var fjärde förälder inte kan arbeta heltid på grund 

av begränsningar i förskolans öppettider och att detta främst drabbar kvinnor, arbetare och personer 

med utländsk bakgrund.  

 

Umeå kommun erbjuder idag barnomsorg på obekväm arbetstid på kommunens ”nattis” Aftonstjärnan, 

på Berghem. Ett problem vi ser med ett enda geografiskt läge är att det riskerar att begränsa 

möjligheten för boende i andra delar av Umeå att på ett realistiskt sätt nyttja verksamheten. Därför 

anser Vänsterpartiet att Umeå kommun bör genomföra en kartläggning för att se hur många familjer 

som i dagsläget berörs. Det kan handla om vårdnadshavare som avstår från att gå upp i tid eller från 

att arbeta natt. Det kan också omfatta de som tvingas fråga anhöriga och närstående om hjälp med 

barnpassning för att få livspusslet att gå ihop.  

 

Tillgången till och behov av omsorg på kvällar och nätter bör ingå i kommunens systematiska 

kvalitetsarbete, och bör anpassas utifrån ett jämställdhets- och integrationsperspektiv för att säkerställa 

att det erbjuds till de grupper som är i störst behov. Umeå kommuns övergripande jämställdhetsmål är 

att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina 

egna liv. Att tillgängliggöra barnomsorg på obekväm arbetstid är ett viktigt steg motverka ett 

systematiserat exkluderande av kvinnor och personer med utländsk härkomst från arbetsmarknaden, 

och i förlängningen från rättigheten till ett oberoende liv och karriär. 

 

 

 

Att Umeå kommunfullmäktige ger tekniska nämnden samt för- och grundskolenämnden i 

uppdrag att kartlägga behovet av och förutsättningar för en utvecklad barnomsorg på 

obekväm arbetstid. 
 

 


