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Riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid 

Sundbybergs stad erbjuder pedagogisk omsorg på obekväm tid för barn till vårdnadshavare 

som har sin huvudsakliga försörjning genom förvärvsarbete på kvällar, nätter och helger 

när förskola och fritidshem inte erbjuds. Vårdnadshavare har ett eget ansvar att i första 

hand själv ordna omsorg om sitt barn genom det egna sociala nätverket som släkt och 

vänner kan utgöra.  

Omsorg på obekväm tid är till för barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet 

fyller 13 år. För att få plats måste barnet vara folkbokfört i Sundbyberg. Omsorgen gäller 

endast vid förvärvsarbete och för vårdnadshavares huvudsakliga försörjning. Studier och 

tillfälliga extraarbeten berättigar inte till omsorg på obekväm tid. 

Omsorgen är till för ensamstående eller sammanboende vårdnadshavare som arbetar 

obekväma tider. Med sammanboende avses här även den som varaktigt bor tillsammans 

med en vårdnadshavare och dennes barn. Samtliga sammanboende myndiga personer ska 

arbeta obekväm tid för att ett barn ska berättigas till omsorg. Det innefattar även vuxna 

hemmaboende barn till vårdnadshavare och/eller sammanboende. 

Öppethållande och vistelsetider 

Sundbybergs stad erbjuder 25 platser inom omsorg på obekväm tid. Av dessa är det 11 

platser som ger möjlighet till övernattning. Verksamheten har öppet alla årets dagar, även 

helger och röda dagar, utifrån vårdnadshavarnas i förväg anmälda behov. På vardagar hålls 

omsorgen öppen mellan 18:30 – 06:30. På helger och röda dagar hålls omsorgen öppen 

dygnet runt.  

Barnet kan befinna sig högst tre nätter i följd på Ugglan. Därefter ska nattvila hemma 

tillsammans med vårdnadshavare eller annan närstående ordnas. 

Barnets vistelsetid i omsorgen ska hållas på rimlig nivå, med hänsyn till att barnet också 

vistas i annan verksamhet under dagtid. En bedömning av rimliga vistelsetider görs av 

verksamheten i varje individuellt fall och med barnets bästa som utgångspunkt. 

Barnet ska vara ledigt minst 2 dagar i snitt per vecka. 

Behovet av omsorg ska anmälas i förväg 

Vårdnadshavare till barn som har en plats i omsorgen ska lämna närvaroschema senast 3 

veckor i förväg för att omsorg ska kunna garanteras. Inför julledighet ska behovet anmälas 
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senast v. 48 och inför sommaren ska behovet anmälas senast den 1 maj för att garantera 

omsorg.  

Andelen förskolebarn och skolbarn som kan tas emot kan variera utifrån efterfrågan, 

verksamhetens förutsättningar och lokalens kapacitet. 

Ansökan, uppsägning och beslut 

Information om ansökan och uppsägning finns i stadens riktlinjer för barnomsorg. 

Placeringen föregås av en individuell bedömning av barnets behov. Inför prövning ska 

vårdnadshavare och eventuella sammanboende lämna intyg från sina arbetsgivare där det 

framgår: 

- typ av anställning (t ex tillsvidare, visstids- eller timanställning) 

- anställningsperiod  

- vilka obekväma arbetstider arbetet innebär (arbetsschema) 

- kontaktuppgifter samt befattning för den som utfärdat intyget 

En bedömning görs av vårdnadshavarnas reella möjlighet att själva ordna omsorg för sina 

barn. Beslut fattas sedan utifrån den individuella bedömningen av rektor eller 

verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Varje termin görs en kontroll av 

alla inskrivna barns fortsatta behov av omsorg på obekväm tid. Det innebär att ett barn 

vars behov av omsorg på obekväm tid har minskat kan bli av med sin plats till förmån för 

ett barn med större behov.  

Förskola och fritidshem under dagtid 

Barn som tillhör förskolans målgrupp och som är inskrivna i omsorg på obekväm tid 

erbjuds också en förskoleplacering på en av stadens förskolor. Ansökan till förskola görs 

separat. Barn som tillhör skolans målgrupp erbjuds placering i fritidshem i anslutning till 

skolan efter skoltid. Skjuts till och från nattomsorgen kan erbjudas i undantagsfall, efter en 

individuell behovsprövning. 
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