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Omsorg på obekväm arbetstid  

Omsorg på obekväm arbetstid är då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet 
är stängd. Gäller inte de dagar ordinarie förskola eller fritidshem har stängt för 
planering.  

Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1–5 år och barn 6–13 år som är 
inskrivna i fritidshem. Verksamheten är endast stängd på julafton. 

Plats erbjuds på den förskola i kommunen som har omsorg på obekväm 
arbetstid. Har barnet en plats på en annan förskola dagtid omplaceras barnet 
till förskolan som har öppet dygnet runt om inte föräldern själv kan lösa 
lämning och hämtning mellan förskolorna. Den förskola som har dygnet runt-
öppet är Klockargårdens förskola på Granbergsområdet. 
Klockargårdens förskola har två verksamhetsformer: 

 Förskola dagtid på vardagar för barn 1–5 år. Verksamheten styrs av 
Läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). 

 Pedagogisk omsorg kvällar, nätter och helger som är "istället för" hemmet. 

Omsorg på obekväm arbetstid är mellan 17.00 och 07.30 vardagar samt dygnet 
runt under helger. 

I undantagsfall kan det finnas andra lösningar för omsorg på obekväm 
arbetstid. Dessa placeringar är ofta i samarbete med socialtjänsten och gäller 
barn i behov av särskilt stöd eller barnets eget behov på grund av familjens 
situation.  

Målgrupp är de familjer som har behov av omsorg på obekväm arbetstid och 
som inte själva kan ordna detta. Det finns dock ingen generell rättighet att i 
enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid, en behovsprövning sker av 
varje ansökan. Vårdnadshavares ansvar, för att hitta lösningar på barnets 
behov av omsorg, kvarstår. Det kan till exempel röra sig om att få sina 
arbetstider förlagda till dagtid på vardagar istället för veckoslut eller kvälls- 
och/eller nattetid. 

Vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser förväntas att gemensamt lösa 
barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid. Undantag från ovanstående 
riktlinjer kan ges vid särskilda skäl. 

Beviljad omsorg på obekväm arbetstid 
Omsorg på obekväm arbetstid vänder sig endast till de barn och 
vårdnadshavare som är folkbokförda i kommunen.  

 Vårdnadshavare till barn i åldern 1–5 år som arbetar kvällar, nätter och 
helger då förskolan är stängd. 

 Vårdnadshavare till barn i åldern 6–13 år som arbetar kvällar, nätter och 
helger då fritidshemmet/klubben är stängd. 

 Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande 
under minst tre månader och omfatta minst fyra tillfällen per månad.  

 Andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska ha prövats av 
vårdnadshavare. 



 

 

 Föräldrar med enskild vårdnad och med arbete som innebär obekväma 
arbetstider.   

 Föräldrar med gemensam vårdnad, folkbokförda på samma adress där båda 
vårdnadshavarna arbetar obekväma arbetstider. 

 Föräldrar med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser där båda 
vårdnadshavarna arbetar obekväma arbetstider. 

 Beviljad omsorg på obekväm arbetstid tidsbestäms utifrån vilken typ av 
anställning vårdnadshavare har  

 Tillsvidareanställning – omsorg på obekväm arbetstid beviljas 12 månader. 

 Visstidsanställning – omsorg på obekväm arbetstid beviljas maxtid enligt 
anställningsintyg, dock längst 12 månader.  

 Timanställning – omsorg på obekväm arbetstid beviljas max sex månader. 

 Önskas förlängning krävs nya intyg från arbetsgivare som styrker behovet. 
Annars avslutas placeringen. Intyget skickas till utbildningskontoret. 

Hur vårdnadshavare ansöker 
Ansökan görs via e-tjänst på kommunens hemsida. 

Vårdnadshavare som ansöker om behov av omsorg på obekväm arbetstid ska 
styrka behovet med: 
 Intyg från arbetsgivare som styrker vårdnadshavarens arbetstider och att 

ändring av arbetstid inte är möjlig. Av intyget ska framgå 
anställningsform, anställningsperiod samt kontaktuppgifter och befattning 
på den som utfärdat intyget. 

 Arbetstidschema – ett schema som omfattar minst två veckor och som 
visar behovet av omsorg på obekväm arbetstid. Schemat bifogas med intyg 
från arbetsgivare, se ovan. 

Innan ansökan om omsorg vid obekväm arbetstid beviljas eller avslås ska 
utbildningskontoret göra en noggrann behovsprövning i varje enskilt fall. 
Utbildningskontoret har även rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos 
arbetsgivaren. 

Vistelsetider och inskolning 
Barnens schema styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet 
är ledig när vårdnadshavare är ledig. Barnet har möjlighet att vara i 
verksamheten under den tid vårdnadshavare behöver sova för att få en 
dygnssömn som motsvarar åtta timmar. 

Vid schemaförändringar ska vårdnadshavarna säga till 14 dagar innan för att 
vara säker på att verksamheten kan ta hand om barnet. Vid jul- och 
sommarledighet gäller andra tidsmarginaler. 

Barn som ska ha omsorg skolas in under max två veckor, oftast kortare. 
Vårdnadshavare deltar i verksamheten tillsammans med sitt barn efter uppgjort 
schema. 

Närvaro 
Schema för barnets närvaro/vistelsetid ska registreras i Skolplatsen senast två 
veckor i förväg för att kunna garantera att barnet kan tas emot på obekväm 



 

 

arbetstid. Undantag görs för vårdnadshavare med timvikariat i samråd med 
rektor. 

Vid akut påkommet behov ska meddelande göras minst 48 timmar i förväg. 
Vid behov som uppkommer efter 48-timmarsgränsen kan plats nyttjas endast 
om det är praktiskt möjligt för verksamheten. 

Barn har enligt FN:s Barnkonvention rätt till vila och fritid1. Målsättningen är 
därför att alla barn ska få dygnsvila från verksamheten i genomsnitt två 
tillfällen per vecka. 

Vid sjukdom 
Om barnet insjuknar kontaktas vårdnadshavare som hämtar sitt barn så snart 
som möjligt. Inga sjuka barn vistas i verksamheten. Om en vårdnadshavare är 
sjuk får barnet inte vistas i verksamheten under kvällar, nätter och helger. 

Upphörande av plats  
När barn i förskoleålder inte längre har behov av omsorg på obekväm 
arbetstid, upphör rätten till omsorgstid:  

1. Det datum vårdnadshavare uppgivit.  

2. En månad efter att förnyat arbetsintyg inte lämnats in.  

3. Om platsen endast används under förskoletid 6.30–18.30 under två 
månaders tid, övergår platsen till en dagtidsplats. 

4. Om barnet inte varit närvarande under en månads tid, utan 
förhandsinformation till rektor, betraktas platsen som uppsagd. 

Platsen på dygnet runt-förskolan lämnas så snart kommunen kan erbjuda en 
förskoleplats i barnets närområde. 

När barn i skolålder inte längre har behov av omsorg på obekväm arbetstid 
upphör platsen:  

1. Det datum vårdnadshavare uppgivit på anmälan om uppsägning av plats.  

2. En månad efter att förnyat arbetsintyg inte lämnats in.  

3. Om barnet inte varit närvarande under en månads tid utan 
förhandsinformation till chef för pedagogisk omsorg, betraktas platsen 
som uppsagd.  

Eventuella undantag från riktlinjer om uppsägning sker i samråd med rektor. 

Uppsägningstiden är en månad. 

Avgifter 
Se Riktlinjer för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Övrigt 
Vårdnadshavarna ansvarar för att hämta och lämna sina barn. För skolbarn 
som åker buss bekostar familjerna själva resorna. 

 
1Barnet har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder (…) FN:s 

barnkonvention Artikel 31. 

 


