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Omsorg på obekväm arbetstid  

  

Omsorg på obekväm arbetstid  

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. 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) 

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds för barn vars vårdnadshavare har behov av det och inte själva kan 
ordna omsorgen. Sådan omsorg bör erbjudas från och med ett års ålder till och med 
vårterminen det år barnet fyller 13 år.  

Umeå kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid och vänder sig till vårdnadshavare 
som har sin ordinarie arbetstid förlagd till kvällar, nätter och helger. Med omsorg på 
obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet samt 
pedagogisk omsorg är stängd.  Öppettiderna är 17:00 – 07:30 måndag till och med torsdag.  
Fredag 17:00 – måndag 07:30 finns heldygnsomsorg vid behov.  
Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds inte på julafton och nyårsafton.  

För att erhålla omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet och 
kontinuerligt omsorgsbehov och vid minst två tillfällen per månad. Om platsen inte nyttjats 
på två månader sägs platsen upp automatiskt. Vid behov av plats därefter skall ny ansökan 
göras. En noggrann prövning av behovet ska göras i varje enskilt fall. Tillfälliga placeringar 
under sommaren görs inte.  

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds på en centralt placerad enhet i Umeå kommun. 
Enheten har kapacitet för ca 40 inskrivna barn. Enhetschef gör bedömning gällande antalet 
inskrivna barn utifrån aktuell kapacitet och vårdnadshavares behov av omsorg utifrån 
schema. Vid eventuell ökad efterfrågan på platser meddelar enhetschef 
utbildningsförvaltningen och en översyn av tillgången på platser genomförs.  

  

 



2 (4) 

Rätt till omsorg på obekväm arbetstid 

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds vårdnadshavare med barn inskrivna i kommunal eller 
fristående förskole- och fritidsverksamhet samt pedagogisk omsorg i Umeå kommun.   

• Vårdnadshavare till barn i åldern 1–6 år som arbetar kvällar, nätter och helger då den 
ordinarie förskoleverksamheten eller pedagogiska omsorgen är stängd.  

• Vårdnadshavare till barn inskrivna i fritidshem i åldern 6–13 år som arbetar på 
kväller, nätter och helger då den ordinarie fritidsverksamheten eller pedagogiska 
omsorgen är stängd.  
 

Detta gäller ensamstående vårdnadshavare med sådana arbetstider och vuxna i samma 
hushåll där båda parter arbetar sådana tider.  

Vårdnadshavare ska sträva efter att förlägga sina scheman på olika tider. Med 
sammanboende menas de som är folkbokförda eller bor på samma adress. Sammanboende 
jämställs med förälder/vårdnadshavare om han/hon sammanbor i äktenskap eller 
äktenskapsliknande förhållande.  

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, 
förväntas att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid.  

Vårdnadshavare har inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, vid 
graviditetspenning, sjukskrivning, pension, semester eller annan ledighet.  

Introduktion och vistelsetid 

Introduktion 

Barn som fått plats genomgår en introduktionsperiod. Tiden för introduktionen kan variera 
utifrån barnets individuella behov. Vårdnadshavare deltar i verksamheten efter 
överenskommelse med personalen. Introduktioner genomförs inte i juni-juli.   

Vistelsetid 

Vistelsetiden i omsorg på obekväm arbetstid är vårdnadshavares arbetstid tillsammans med 
restid till och från arbetet. Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den tid 
vårdnadshavaren behöver sova för att få en dygnssömn motsvarande 8 timmar. 
Vårdnadshavares 8 timmars vila för rätt till omsorg ska infalla efter ett arbetspass.  

• Schema för barnets vistelse ligger till grund för personalens arbetsschema och ska 
lämnas fyra veckor i förväg, gällande minst fyra veckor åt gången.  

• Vid ändringar i barnets schema ska detta göras två veckor i förväg. Detta för att 
verksamheten ska kunna planeras och för att kunna säkerställa att det finns plats för 
barnet.  
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• Schemaändringar i form av nytt arbetstidsschema ska styrkas med underskrivet intyg 
från arbetsgivaren. 

• I mån av plats kan vårdnadshavare i samråd med personalen önska extra tider vid 
särskilda omständigheter som berör arbetet.  

• Senaste kvällstiden att hämta sitt barn är klockan 22:00.  

• Tidigaste morgontiden att hämta sitt barn är klockan 06:00.  

• Tidigaste morgontiden att lämna sitt barn är klockan 06:00.  

• Middag serveras kl. 17.30. Ingen frukost serveras på vardagar. 

Ansökan 

För ansökan av plats används kommunens e-tjänst (inloggning med bank-id) eller blankett på 
kommunens webbplats.  

Arbetstidens förläggning ska styrkas med arbetsgivarintyg som ska vara undertecknad av 
arbetsgivaren. Arbetstidschema som visar behovet av omsorg ska lämnas in av båda 
vårdnadshavarna. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna vid gemensam 
vårdnad.  

Platsgaranti inom fyra månader gäller inte för omsorg på obekväm arbetstid. 
Handläggningen påbörjas när ansökan är komplett. Ansökan registreras och 
handläggningstiden beräknas till en månad. Placering erbjuds när plats finns tillgänglig och 
under förutsättning att villkoren för rätt till plats inom omsorg på obekväm arbetstid 
uppfyllts.  

Uppsägning av plats 

För uppsägning av plats används kommunens e-tjänst (inloggning med bank-id) eller blankett 
på kommunens webbplats. Verksamheten har två månaders uppsägningstid.  

När barnet slutar på förskola och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin 
placering i omsorg på obekväm arbetstid.   

Avgifter  

Kostnaden för omsorg på obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa. Endast en 
avgift tas ut om barnet har två placeringar, placering på förskolan/fritidshemmet samt 
nattöppen verksamhet.  
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Transporter 

Vårdnadshavare till barn i förskola ombesörjer själva transporten till och från verksamhet 
där omsorg på obekväm arbetstid bedrivs.  

De vårdnadshavare som arbetat natt och vars barn går i grundskola har möjlighet att få 
skolskjuts från verksamhet där omsorg på obekväm arbetstid bedrivs till 
skolan/fritidshemmet.  

Regler och förhållningssätt  

Maxantal sovande barn är 10 med två personal. Vid sex sovande barn arbetar en personal. 
En bedömning av barnens behov görs alltid och extra personal kan sättas in.   
Om fler än 10 sovande barn är anmälda finns en prioriteringsordning.   

 

Särskild prövning för behov gällande närvarotid skall kunna göras. Detta skall göras utifrån 
ett barnperspektiv. Särskild prövning delegeras till enhetschef för verksamheten.  

Exempel på anledningar för särskild prövning:   

• Ett barn som somnar tidigare än vårdnadshavares schematid kan få komma tidigare. 
• Ett barn som sover vid tid för hämtning utifrån vårdnadshavares schematid kan få 

sova kvar om plats finns.  
• Säsongsarbete.  

 

 


	Omsorg på obekväm arbetstid
	Rätt till omsorg på obekväm arbetstid
	Introduktion och vistelsetid
	Ansökan
	Regler och förhållningssätt


