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Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
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regler – absoluta gränser och ska-krav
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Regler för förskola och fritidshem 
på obekväm arbetstid
Skollagen
Borås Stad erbjuder förskola och fritidshem på obekväm arbetstid i enlighet med Skollagen 
(2010:800) 25 kap 5§: ”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 
förälders förvärvsarbete och familjens situation i övrigt”.

Omsorg på obekväm arbetstid
Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i Borås Stad före klockan 06.00 och efter klockan 
18.00 vardagar, nätter och/eller helger på någon av Borås Stads ”Dygnet runt-verksamheter”. 
Tid för hämtning och lämning görs upp utifrån den enskilda enhetens fastlagda tider.

Vem har rätt till omsorg på obekväm arbetstid?
Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn till och med vårterminen då barnet 
fyller 13 år, vars båda vårdnadshavare (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 vårdnadshavare har inte rätt till omsorg på 
obekväm arbetstid, inte heller för studier, semester eller annan ledighet.

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 åtta timmar.

Ansökningsförfarande
Ansökan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se. Vi har kö till Dygnet runt- 
verksamheten i Borås Stad. Det innebär att regeln om erbjudande av plats inom fyra 
månader inte tillämpas, eftersom förskola och fritidshem inte behöver erbjudas ”under 
kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger” enligt Skollagen.

Vid registrering av ansökan sätts barnet upp i kö och erbjuds plats efter behov. När möjlighet 
finns att erbjuda plats inom Dygnet runt-verksamheten skickas ett platserbjudande ut via 
mejl eller brev. Erbjudandet besvaras inom föreskriven svarstid av båda vårdnadshavarna.

Beslut
Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas för en period av 6 månader i taget. Intyg 
från arbetsgivaren om arbete på obekväm arbetstid samt arbetstidsschema lämnas in i 
samband med att båda vårdnadshavarna tackar ja. Placeringen påbörjas när komplett intyg 
inkommit. Därefter begärs intyg in var sjätte månad. Om det är styrkt att behov av omsorg 
på obekväm arbetstid kvarstår fortsätter placeringen utan avbrott.
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Avgift
Avgift för verksamheten tas ut enligt maxtaxa. Vårdnadshavare betalar endast en avgift 
oavsett om barnet befinner sig i dagverksamhet, 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.

Uppsägning
Om anställningen upphör eller arbetstiden ej längre räknas som obekväm, upphör 
placeringen vid Dygnet runt-verksamheten. Uppsägning av omsorg på obekväm arbetstid 
görs via Borås Stads e-tjänst. Uppsägningstid är 30 dagar och avgift uttages under hela 
uppsägningstiden. Platsen får användas under uppsägningstiden. Kvarstår omsorgsbehovet 
på dagtid erbjuds placering på annan avdelning eller förskola/fritidshem.

Vid föräldraledighet med syskon erbjuds förskolebarn plats på annan avdelning på enheten 
eller förskola/fritidshem. Barn har förtur, i mån av plats till Dygnet runt-verksamheten om 
behov kvarstår efter föräldraledigheten.

Har platsen i omsorg på obekväm arbetstid inte nyttjats på två månader, sägs platsen upp 
av Borås Stad. Om behov av omsorg på obekväm arbetstid ändå kvarstår, ska kontakt tas 
med samordnare på Förskoleförvaltningen.
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