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1. Möjlighet till barnomsorg på
obekväm arbetstid
Kommunen behöver inte erbjuda omsorg under kvällar, nätter,
veckoslut eller i samband med större helger. Det innebär att det inte
finns någon rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid – men
kommunen ska sträva efter att erbjuda sådan verksamhet.

1.1 Omsorg i hemmet
Barnomsorg på obekväm arbetstid kan se olika ut och omfatta omsorg i hemmet eller en
lokalbaserad omsorg. Vallentuna kommun har valt att en modell som innebär att omsorgen
sker i barnets eget hem.

1.1.1 Omsorgsperson
Omsorgspersonen är en eller flera barnskötare
som är anställd av Vallentuna kommun.
Barnskötaren ska uppfylla samma krav som ställs
vid anställning av övrig personal inom förskola.
Det innebär att någon annan person än sådan
barnskötare inte kan utöva sådan omsorg på
obekväm arbetstid som berättigar till ekonomiskt
bidrag från kommunen.

FAKTA Skollagen
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 föräldrars
förvärvsarbete och familjens
situation i övrigt (25 kap. 5 §
skollagen).

1.1.2 Anställningsform och uppdrag
Barnskötaren är anställd av Vallentuna kommun och tillhör organisatoriskt en av
Vallentuna kommuns kommunala förskolor. Barnskötaren är timavlönad.
I uppdraget ingår att barnskötaren ska finnas till förfogande för samtliga barn med behov
av omsorg på obekväm arbetstid – oavsett var i Vallentuna kommun barnet bor.
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram rutiner som stöd vid administration och
verkställande av barnskötarnas uppdrag.
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2. Ansökan och avgift
Vårdnadshavare som är folkbokförda i Vallentuna kommun har rätt att
ansöka om omsorg vid obekväm arbetstid.

2.1 Förutsättningar för ansökan
Förutom att vårdnadshavaren ska vara folkbokförd i Vallentuna kommun krävs att
vårdnadshavaren, genom förvärvsarbete, är förhindrad att ta hand om sitt barn.
Ytterligare några krav behöver vara uppfyllda:





barnet ska vara mellan 1-12 år
behovet av omsorg på obekväm arbetstid ska vara kontinuerligt och regelbundet
och avse 30-50 timmar per månad
vårdnadshavaren ska i samråd med sin arbetsgivare uttömt möjligheter att
anpassa arbetstid till omsorgsbehov
det finns ingen inom barnets familj som kan ta hand om barnet

Ansökningsblankett finns på vallentuna.se.

2.2 Avgift
Avgiften för omsorg på obekväm arbetstid motsvarar kommunens maxtaxa (se Riktlinjer
för förskola och pedagogisk omsorg samt Riktlinjer för fritidshem).

3. Omsorgens omfattning
Omsorgsbehovet ska vara mellan 30-50 timmar per barn och månad, även om varje barns
behov är mindre eller större. Omsorg på obekväm arbetstid beviljas således inte för
omsorgsbehov understigande 30 timmar eller överstigande 50 timmar per månad.
Omsorg under obekväm arbetstid beviljas inte vardagar kl. 06.00-18.30 då de ordinarie
förskolorna har skyldighet att hålla öppet vid behov.
Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer omfattningen av omsorgen utifrån
vårdnadshavarens ansökan om omsorg på obekväm arbetstid samt utifrån Vallentuna
kommuns vid var tid gällande riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.

3.1 Ändrat omsorgsbehov och uppsägning
Vid förändring av omsorgsbehov ska detta omgående meddelas till Barn- och
ungdomsförvaltningen. Uppsägning
Uppsägning av omsorg på obekväm arbetstid sker genom ifyllande av blankett på
vallentuna.se.
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