
 
 

 
 

 
                                             

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

  

 
 

 

  

Barn- och utbildningsförvaltningen 

 2018-07-26

 Dnr 2013/236-640 

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid i 
Västerviks kommun 

I Västerviks kommun bedrivs omsorg på obekväm arbetstid i lokaler tillhörande
Älvdansens förskola i Västervik samt Solkullens förskola i Gamleby. Ansvarig chef är
förskolechef på Älvdansen och Solkullen. Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds 
året om och årets alla dygn. 

Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds regleras som annan 
pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. Skollagen (2010:800). 

I 25 kap. 5 § skollagen anges att kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för 
barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs 
med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 

Definition av omsorg på obekväm arbetstid 
 Omsorg kvällar/nätter på vardagar klockan 17.00 - 07.30, 
 Omsorg över helger med start fredag klockan 17.00 och till måndag klockan 

07.30. 

Barn som kan få omsorg på obekväm arbetstid 
För barn från ett års ålder till och med vårterminen då barnet fyller 13 år med 
vårdnadshavare/sammanboende som har sitt ordinarie arbetet förlagt till kvällar, nätter 
och/eller helger då ordinarie verksamhet är stängd. 

Villkor för att bli erbjuden omsorg på obekväm arbetstid 

 Det krävs att arbetet är vårdnadshavares ordinarie arbete. Extraarbete på grund 
av studier, eller av andra skäl ger ej rätt till omsorg. Rätt till omsorg föreligger 
inte heller vid föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, sjukskrivning, semester 
eller annan ledighet. 

 För att vara berättigad till omsorg på obekväm arbetstid ska tillsynsbehovet av 
kontinuitetsskäl uppgå till minst två olika tillfällen och minst tolv timmar per 
månad. Undantag görs för längre sammanhängande semester. 

 Behovet av omsorg ska inte kunna tillgodoses på annat sätt. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

 Den som vårdnadshavare sammanbor med ska också arbeta på obekväma 
arbetstider. Med sammanboende jämställs föräldrar/vårdnadshavare som 
sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som 
inte är förälder till barnet. 

 Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten ett gemensamt ansvar för barnet. I 
de fall vårdnadshavarna inte har gemensam vårdnad och/eller bor på skilda 
håll behöver den sökande undersöka möjligheten att få hjälp av den andra 
vårdnadshavaren eller annan släkting. 

Tilldelning av platser 
Antalet platser i verksamheterna är beroende av omfattningen och förläggningen av 
barnens vistelsetider. Längsta sammanhängande period som barnet kan vistas i 
verksamheten är tre dygn. Plats erbjuds i turordning efter anmält behov utifrån det 
schema som är inskickat när platsen söktes och i mån av plats vid de tider som 
schemat anger. En individuell prövning om rätt till plats görs. För omsorg på obekväm 
arbetstid finns ingen garantitid. 

Föräldraledighet 
Rätt till omsorg på obekväm arbetstid gäller inte om vårdnadshavare blir föräldraledig 
med annat barn. Det krävs en ny ansökan inför det att vårdnadshavare återgår till 
arbete på obekväm arbetstid. 

Avgift 
 Avgift för omsorg på obekväm arbetstid ryms inom reglerna för kommunens 

maxtaxa. 

 Barn 6-13 år betalar efter kommunens maxtaxa för fritidshem. 

 Endast en avgift tas ut även om barnet har två placeringar (i ordinarie förskole-
/fritidsverksamhet samt i omsorg på obekväm arbetstid). 

Ansökan om plats 
Ansökan om plats lämnas på Västerviks kommuns hemsida via e-tjänsten (IST 
förskola). Utöver ansökan via e-tjänsten måste följande skickas in med post: 

 Arbetsgivarintyg som styrker behovet av omsorg på obekväm arbetstid. 

 Arbetsschema från arbetsgivaren för så lång period framåt som det finns 
upprättat schema. 

 En redogörelse för varför vårdnadshavaren har behov av omsorg på obekväm 
arbetstid och varför omsorg inte går att ordna på annat sätt. 

Ansökan är inte komplett och behandlas inte förrän ovanstående handlingar inkommit. 
Handlingarna skickas till den förskola där du ansökt om plats: 

Älvdansens förskola   Solkullens förskola 
Köanmälan     Köanmälan  
Vapengränd 6    Hallingebergsvägen 1 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

593 51 Västervik 594 31 Gamleby 

Lämning och hämtning 
Vårdnadshavare ansvarar själv för lämning och hämtning till och från helg- och 
nattomsorgen. Kommunen ordnar inga transporter. De barn som har placering dagtid
på Älvdansens eller Solkullens förskola kan efter överenskommelse lämnas respektive 
hämtas av verksamhetens personal. Hämtningstid beslutas tillsammans med 
vårdnadshavare. Tiden ska vara skälig och för barnets bästa. 

Tidigaste lämningstid är: Helger klockan 06.00 
Vardagar kl. 17.00 

Schema och förändrade förhållanden 
Vårdnadshavare är ansvariga för att ha aktuella scheman inlagda i IST-förskola. 
Schema ska anges för så lång tid framåt som det finns upprättat schema. Mindre 
schemajusteringar kan göras fram till 14 dagar före omsorgsbehovet. Inkommer 
schemaändringarna senare kan barnet endast tas emot om verksamhetens planering 
tillåter det. 

Om behovet av omsorg förändras mycket, t.ex. om tiden utökas med flera timmar per 
vecka, om behovet ändras till att avse nattomsorg i stället för kvällsomsorg, 
helgomsorg istället för vardagkväll eller andra ändringar som inverkar på möjligheten 
till platsen, anses detta inte som en schemaändring utan som en ny ansökan. 
Förändringar som dessa ska anmälas till förskolechefen och plats erbjuds i turordning. 

Omprövning 
Omprövning sker en gång per år, eller oftare om verksamheten ser behov av det, 
genom nytt inlämnande av arbetsgivarintyg och schema från arbetsgivare. 

Uppsägning av plats 
För vårdnadshavare till barn som endast har placering på obekväm arbetstid som 
önskar säga upp platsen gäller två månaders uppsägningstid. Avgift tas ut under 
uppsägningsperioden, oavsett om barnet utnyttjar platsen eller inte.  

Kommunen kan säga upp platsen med omedelbar verkan om det visar sig att 
vårdnadshavarna har fått platsen på oriktiga grunder eller inte följer dessa riktlinjer. 
Platsen kan vidare sägas upp om vårdnadshavaren inte nyttjar den under en 
tvåmånadersperiod, om inte giltiga skäl finns. 

Försäkring 
Kommunens olycksfallsförsäkring för barn i förskola och fritidshem gäller även 
verksamheten som bedrivs under kvällar, nätter och helger. Försäkringen gäller även 
för resa till och från verksamheten. 
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