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Ansökan om
barnomsorg vid
obekväm arbetstid

SKICKA TILL
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
BOX 29
186 21 VALLENTU NA

Bedömning av ansökan

Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer ansökan utifrån Vallentuna kommuns gällande
riktlinjer.
Vårdnadshavaren ska vara folkbokförd i Vallentuna kommun och på grund av förvärvsarbete
vara förhindrad att ta hand om sitt barn.
Därutöver krävs att:
•
•
•
•

barnet är mellan 1-12 år,
behovet av omsorg på obekväm arbetstid är kontinuerligt och regelbundet och avser
30-50 timmar per månad,
vårdnadshavaren i samråd med sin arbetsgivare har uttömt möjligheter att anpassa
arbetstid till omsorgsbehov,
det inte finns någon inom barnets familj som kan ta hand om barnet.

Du kan läsa mer om omsorg på obekväm arbetstid på Vallentuna kommuns webbplats.
Omsorgsperson

Omsorgspersonen är en eller flera barnskötare som är anställd av Vallentuna kommun.
Intyg

Arbetsgivarintyg och arbetsschema måste bifogas ansökan. Av arbetsgivarintyget ska också
framgå att det saknas möjligheter att anpassa arbetstid till omsorgsbehov. Om dessa handlingar
saknas ses inte ansökan som komplett.
Barnets uppgifter
BARN 1

PERSONNUMMER

BARN 2

PERSONNUMMER

NUVAR ANDE FÖRSK OLA/PEDAGOG ISK OMSORG/FR IT IDSHEM

Vårdnadshavares uppgifter
VÅR DNADSH AVARE 1

PERSONNUMMER

E-POST

TELEFO N

ARBETSG IVAR E

TELEFO N ARBE TE

NÄRMSTA CHEF

TELEFO N
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VÅR DNADSH AVARE 2

PERSONNUMMER

E-POST

TELEFO N

ARBETSG IVAR E

TELEFO N ARBE TE

NÄRMSTA CHEF

TELEFO N

Omsorgsbehov (ange tidsram per dag)
MÅNDAG

T ISDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Anvisningar

Ansökan måste vara underskriven av båda vårdnadshavare (om endast en vårdnadshavare
finns krävs endast en underskrift). Observera att om en vårdnadshavare är sammanboende
med annan person än barnets andra vårdnadshavare, måste även den nya partnern arbeta på
obekväm arbetstid för att omsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas.

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE 1

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE 2

Information om behandling av personuppgifter Dina uppgifter kommer att användas för att administrera din
ansökan. Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eller med stöd
av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut
enligt offentlighetsprincipen. Du kan läsa mer på www.vallentuna.se
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