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Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid 
Robertsfors kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är viktigt att notera att 
bestämmelsen inte innebär någon självklar rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm 
arbetstid. När en ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid inkommer till kommunen görs en 
individuell bedömning. Barnomsorg på obekväm arbetstid är till för barn i åldern 1-12 år som är 
folkbokförda i Robertsfors kommun. Ansökan görs på särskild blankett senast en månad innan 
behov uppstår. Ansökan skall kompletteras med intyg från arbetsgivaren där arbetstider framgår.  
 
Vem har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid? 
För att få plats krävs att vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, helger och nätter 
och att sammanboende har sin arbetstid på obekväm arbetstid samtidigt. 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.  
 
Föräldrar som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas gemensamt 
lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid. Plats medges ej under föräldraledighet, 
arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.  
 
Behov av omsorg ska vara regelbundet. Tillfälliga placeringar görs ej.  
 
Barnets vistelsetid 
Barnets vistelseschema ligger till grund för personalens arbetsschema och lämnas in senast en 
månad i förväg. Ändringar av schema under pågående månad kan endast göras om verksamhetens 
planering tillåter det.  
 
Vistelsetiden för barnomsorg på obekväm arbetstid är arbetstid tillsammans med restid till och från 
arbetet samt eventuell dygnsvila. Schemat styrs således av arbetstid inkl. eventuell dygnsvila vilket 
innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är ledig. Ingen hämtning sker mellan kl. 20:00-06:00 
med hänsyn till barnets behov av sömn.  
 
Barn i grundskola med plats på fritidshem vistas på fritidshemmet efter skolan och kommer till 
barnomsorgen senast kl. 18:00. Fritidshemsbarnen sover över och går till fritidshemmet för frukost. 
Transporten mellan verksamheterna sköts av vårdnadshavarna. Vårdnadshavare som har sina barn 
placerade på annan förskola under dagtid ansvarar själva för transport till och från verksamheten på 
obekväm arbetstid. 
 
Öppettider 
Kl. 18:00-06:00 alla dagar utom följande storhelger; nyårsafton-nyårsdagen, påsk (långfredag-
annandag påsk), midsommar (midsommarafton-midsommardagen) och jul (julafton-annandag jul). 
Dag före storhelg stänger verksamheten kl. 19:00.  
 
Uppsägning av plats 
Verksamheten har en månads uppsägning. Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör 
har barnet kvar sin ordinarie placering, såvida inte även den sägs upp.  Plats i barnomsorg på 
obekväm arbetstid upphör vid föräldraledighet och måste sökas på nytt vid behov.  
 


