
 

 

 

 

Riktlinjer 
Barnomsorg på obekväm arbetstid  

Bildningsnämnden 

 

DIARIENUMMER: 63/2015 

FASTSTÄLLD:  2012-03-19 

SENAS T REVIDERAD: 2015-03-30 

GILTIG TILL: tills vidare 

Våga vilja växa! 



 
1. Bildningsnämnden beslutar om barnomsorg på obekväm arbetstid kan tillgodoses i varje 

enskilt ärende, genom individuell prövning. 
 

2. Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn vars föräldrar/vårdnadshavare har 
behov av omsorg måndag tom fredag kl. 05.30 – 06.00 samt  kl. 18.00–20.30. 
Det kan antingen vara en ensamstående förälder med sådana arbetstider eller 
sammanboende föräldrar där båda arbetar på sådana tider.  
 

3. Med sammanboende föräldrar jämställs förälder/vårdnadshavare som sammanbor i 
äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är förälder till 
barnet.  
 

4. För att erhålla omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet och 
kontinuerligt omsorgsbehov för kortare eller längre tid. Dessutom krävs att behovet inte 
kan tillgodoses på annat sätt. En noggrann prövning av behovet ska göras i varje enskilt 
fall. Ansökan skickas till Bildningsnämnden där beslut fattas inom två månader efter 
ansökan inkommit.  
 

5. Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg och schema från arbetsgivaren. 
Möjligheten att förändra arbetstiderna ska också prövas. Härvid har 
Bildningsförvaltningen rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren.   

 
6. Behovet av omsorg vid obekväm arbetstid omprövas varje år genom styrkta 

arbetsgivarintyg.  
 

7. Om barnet eller förälder/vårdnadshavare blir sjuk får barnet inte vistas i verksamheten.  
 

8. Om barnet har placering under dagtid vid en annan enhet än den som erbjuds vid omsorg 
på obekväm arbetstid ombesörjer förälder/ vårdnadshavaren själv för att barnet förflyttas 
mellan enheterna.  
 

9. Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa. Det 
innebär att kostnaden är 3 % av inkomsten, dock maximalt 1260 kr i månaden. Är barnet 
dessutom placerat i ordinarie förskole-/fritidshemsverksamhet blir kostnaden aldrig 
högre än 3 % av inkomsten.  
 

10. Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas endast i Herrljunga kommun. 
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