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Regler för förskola och
fritidshem på obekväm
arbetstid
Skollagen
Förskolenämnden erbjuder i enlighet med Skollagen (2010:800) 25 kap 5§ omsorg för
barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med
hänsyn till förälders förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Omsorg på obekväm arbetstid
Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i Borås Stad före 05.30 och efter 18.30 vardagar,
nätter och/eller helger på någon av Borås Stads ”Dygnet-runt-verksamheter”.

Vem har rätt till omsorg på obekväm arbetstid?
Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med 6 månader till och med
vårterminen då barnet fyller 13 år vars båda vårdnadhavare (vid gemensam vårdnad)
samtidigt arbetar under obekväma arbetstider (kvällar, nätter och/eller helger) och saknar
reella möjligheter att ordna barnomsorg själva.
Barn till föräldralediga samt arbetssökande vårdnadhavare har inte rätt till omsorg på
obekväm arbetstid. Inte heller vid semester eller annan ledighet.
En individuell bedömning görs i samband med ansökan.

Barnets vistelsetid
Det är vårdnadshavarens arbetstid tillsammans med restid till och från arbetet, som är
grund för vistelsetiden. Barnets schema styrs således av vårdnadshavares arbetstid, vilket
innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är lediga. Barnet har möjlighet att vara
i verksamheten under den tid vårdnadshavarna behöver sova för att få en dygnssömn
motsvarande 8 timmar.

Ansökningsförvarande
Ansökan görs på särskild blankett, som undertecknas av båda vårdnadshavarna (vid
gemensam vårdnad), även i det fall inte vårdnadshavarna är sammanboende.
Följande handlingar ska bifogas ansökan
- Intyg från arbetsgivaren som styrker vårdnadhavares arbetstid och att ändring av
arbetstid ej är möjlig.
- Arbetstidsschema för båda vårdnadshavares anställningar.
Ansökan skickas till: 				
Förskoleförvaltningen
						501 80 Borås
En ofullständig ansökan behandlas inte utan returneras till vårdnadhavare för komplettering.
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Beslut
När Förskoleförvaltningen fått in en komplett ansökan från en vårdnadshavare om
omsorg på obekväm arbetstid, görs en individuell bedömning utifrån behov som uttryckts
i ansökningsblanketten.
Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas för maximalt en period av 6 månader. Förnyad
ansökningsblankett, arbetsgivarintyg och arbetsschema lämnas till Förskoleförvaltningen
innan 6 månadersperioden är slut och omprovning sker. Om det är styrkt att behov
av omsorg på obekväm arbetstid kvarstår fortsätter placeringen utan avbrott och utan
köplacering.

Kö
Vi har kö till dygnet-runt-förskolorna i Borås Stad.
Vid beviljande av ansökan sätts barnet upp i kön och erbjuds plats efter behov. Samordnare
skickar kontinuerligt ut förfrågan till vårdnadshavare som söker plats, för att stämma
av det aktuella behovet. När möjlighet finns att erbjuda plats på en dygnet-runt-förskola
skickas ett platsererbjudande för underskrift samt schema över barnets vistelsetid som
återsänds inom föreskriven svarstid.

Avgift
Avgift för verksamhetet tas ut enligt maxtaxa. Vårdnadshavare betalar endast en avgift
oavsett om barnet endast befinner sig i dagverksamhet, endast har omsorg på obekväm
arbetstid eller om barnet befinner sig i båda verksamheterna.
Avgift betalas månatligen under hela året, det vill säga även under semester, frånvaro och
under skollov. Avgiften påverkas inte av hur mycket/lite omsorg på obekväm arbetstid
som nyttjas.

Uppsägning
Om anställningen upphör eller arbetstiden ej längre räknas som obekväm, upphör
placeringen vid dygnet runt-verksamheten. Uppsägning av omsorg på obekväm arbetstid
ska meddelas kommunen skriftligt. Uppsägningstid är 4 veckor. Vid uppsägning av
plats men omsorgsbehov kvarstå på dagtid erbjuds placering på annan avdelning eller
förskola/fritidshem.
Har platsen inte nyttjats på en månad, skickas ett brev hem om att platsen upphör.
Förskoleförvaltningen gör regelbundna stockprovskontroller.
Vid föräldraledighet med syskon erbjuds barnet plats på annan avdelning på enheten
eller annan förskola. Barnet har förtur till dygnet runt-verksamheten om behov kvarstår
efter föräldraledigheten.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

