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Riktlinjer barnomsorg/skolbarnomsorg 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att erbjuda barnomsorg på kvällar till barn vars vård-
nadshavare har sin arbetstid förlagd utanför den ordinarie förskolans öppettider.  
  
Omsorgen finns på en förskola i Forshaga på följande tider:  
  
måndag-fredag klockan 05.30-06.00, 18.00-22.30  
  
Barnomsorgen på obekväm arbetstid är till för barn i åldrarna 1 till 13 år (till och med vårterminen 
det år barnet fyller 13 år) där vårdnadshavare arbetar/studerar.  
  
Tillgången på platser i barnomsorgen under kvällar är begränsad och det betyder att vi inte alltid 
kan erbjuda en plats efter önskemål.  
  
Avgiften för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom våra vanliga regler för barnomsorgstaxa. 

 

Ansökan 

När du ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid använder du samma blankett eller e-tjänst 
som vid annan ansökan om plats i förskola, dagbarnvårdare eller fritidshem. I ansökan anger du att 
ditt barn behöver omsorg på annan tid än den som erbjuds normalt på våra förskolor.  

Förskolebarn med tillsynsbehov på s.k. obekväma tider har förtur till plats på förskolans dagavdel-
ningar och fritidsbarn ansluter efter respektive fritids stängning.  

 
Om vårdnadshavarna har en skuld till kommunen avseende obetalda avgifter för förskola, pedago-
gisk omsorg eller nattomsorg ges inget erbjudande om plats förrän skulden är betald. 

 

Behovsprövning 

Innan barn- och utbildningsförvaltningen beviljar eller avslår en ansökan om omsorg vid obekväm 
arbetstid gör vi en behovsprövning. Prövningen ska bland annat visa att du har ett regelbundet åter-
kommande behov och att du inte kunnat lösa på annat sätt, till exempel genom att du hos din ar-
betsgivare undersökt om det finns möjlighet att få förändrade arbetstider. 

Dina lämnade uppgifter kommer att ligga till grund för vår prövning av ditt behov. Det vi behöver få 
in är 

 intyg från din arbetsgivare som styrker att arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete på annan 
tid 

 barnets schema 

Det finns ingen möjlighet att få omsorg på aftnar och röda dagar. 

 
 
Schema 
Schema över barnets närvarotid skall lämnas. 
Närvarotid är den tid då vårdnadshavarna förvärvsarbetar/studerar samt restid. 

Om närvarotiden ändras ska nytt schema lämnas senast 48 timmar innan det börjar gälla. 
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Avstängning 
 
Avstängning från barnomsorg på obekväm tid kan ske 
− om avgiften inte betalas på förfallodagen 
− om platsen har erhållits på grund av felaktiga uppgifter 
− om rätten till plats upphör 
− om platsen inte utnyttjas 
− om frånvaro inte har anmälts 
 

 

Force majeure 

Om verksamheten måste stängas på grund av extraordinära orsaker gäller force majeure. De som 
drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kom-
munen.  

Kommunens skyldigheter enligt skollagen 

Enligt bestämmelser i skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola 
eller fritidshem inte erbjuds för barn vars föräldrar har behov av det och inte själva kan ordna om-
sorgen. 

Med sträva efter menas att en kommun ska ha ambitionen att tillhandahålla omsorg på kvällar, hel-
ger och nätter men det finns inget krav på kommunerna att erbjuda barnomsorg under dessa tider. 

Bestämmelsen i skollagen innebär inte någon rättighet för föräldrar att få omsorg på obekväm ar-
betstid. Föräldrarna har ett eget ansvar för att hitta lösningar på omsorgsbehovet för sina barn och 
föräldrarnas möjligheter att själva ordna omsorg för sina barn bör ingå i kommunens prövning. 

Omsorg under obekväm arbetstid är, till skillnad från förskolan, ingen skolform och har inte heller 
de krav som ställs på en sådan verksamhet. Det är upp till kommunen att besluta om i vilka former 
verksamheten ska bedrivas. Kommunen beslutar även om när kvällsomsorgen tar vid efter dagtid. 

 

Vill du veta mer om rätt till plats under obekväm arbetstid kontakta 

 
Catharina Jonsson. förskolechef 
Telefon 054-17 22 77 
E-post: catharina.jonsson@forshaga.se 

 

Josefin Grönkvist, förvaltningshandläggare 

Telefon: 054-17 20 84 

E-post: josefin.gronkvist@forshaga.se 
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