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GODA EXEMPEL 

Förskolor med nattverksamhet  
Bakgrund 

Behovet för förskola med nattverksamhet är oftast 

begränsat och lösningarna mellan stadsdelarna 

kan variera. När en stadsdelförvaltning beställer 

en förskola med nattverksamhet är det bra att se 

över andra möjliga alternativ innan beställning 

görs. En investering i en förskola med 

nattverksamhet är kostsam är andra alternativ att 

föredra.  

Nattverksamhet kan även bedrivas i barnets hem, 

dvs personal sover över hemma hos barnet. Detta 

är troligtvis den bästa lösningen för det enskilda 

barnet och också den mest ekonomiskt hållbara 

lösningen.   

Om behovet kvarstår ska fastighetens lämplighet 

utredas redan från början. Planering av förskola 

med nattverksamhet ska göras med eftertanke för att kunna nyttjas av så många som 

möjligt. Att anpassa en äldre förskola till nattverksamhet är mycket kostsamt. Det 

mest ekonomiska är att redan från start planera in i verksamheten vid projektering 

av ny förskola.  

Brand 

För att tillåta nattverksamhet i en förskolelokal så krävs ofta ett klassat och godkänt 

brandlarm. Det innebär en separat brandlarmsanläggning med högre krav än de 

SISAB normalt använder sig av. Brandkonsulten är kravställare och fastställer 

verksamhetsklass enligt BBR. Varje enskilt projekt ska upprätta projektspecifik 

brandskyddsbeskrivning via brandkonsult. 

Inbrottslarm 

Ett komplett skalskydd ska finnas med tanke på personsäkerheten, inbrottslarmet  

ska vara aktiverat trots att folk befinner sig i lokalen. 

Nivån kan likställas med att projektera en anläggning i enlighet med 

Stöldskyddsföreningens kategorisering ”Larmklass 2”.  Att äga och underhålla både 

en larmklass 2-anläggning och ett brandlarm är en stor investering; kostnad och 

underhåll tillkommer på hyran. 

 Om SISAB:s Goda exempel 

SISAB:s Goda exempel är en 
serie dokument som lyfter fram 
rekommenderade lösningar, 
rutiner och arbetssätt. 
I ett projekt är SISAB:s 
projekteringsanvisningar 
styrande och ska följas. SISAB:s 
Goda exempel kan användas i 
delar eller i sin helhet. 
Projektavdelningens enhet för 
Projektutveckling har det 
samordnande ansvaret. 

Om du har synpunkter, skriv 
ett mail till 
godaexempel@sisab.se. 
 


