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Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
Sammanfattning
Enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska kommuner sträva efter att erbjuda
omsorg för barn under tiden då förskola eller fritidshem normalt inte erbjuds. En
kommun kan inte utan vidare avstå från att tillhandahålla omsorg på obekväm tid1.
Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid är framtagna av en arbetsgrupp
bestående av förvaltningschefen, förskolecheferna samt kvalitets- och
utvecklingschef. Reglerna är baserade på hur andra kommuner valt att reglera
barnsomsorg på obekväm arbetstid samt de erfarenheter som funnits i
arbetsgruppen. Till beslutsunderlaget är en barnkonsekvensanalys framtagen.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid. Reglerna
ska skriftligen utvärderas i samband med varje tertialuppföljning 2019–2021 vilket
redovisas i uppföljningsrapporterna.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt i budget 2019 att anslå medel och ge
utbildningsnämnden i uppdrag att starta barnomsorg på obekväm arbetstid i
Lysekil. För en sådan verksamhet krävs speciella regler, utgångspunkten är dock
Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (se UBN 2018-000107). I
reglerna finna ett antal avvägningar av vad som är barns bästa. Till
beslutsunderlaget är därför en barnkonsekvensanalys framtagen.
Förvaltningens synpunkter
Enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska kommuner sträva efter att erbjuda
omsorg för barn under tiden då förskola eller fritidshem inte normalt erbjuds. En
kommun kan inte utan vidare avstå från att tillhandahålla omsorg på obekväm tid2.
Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid är framtagna av en arbetsgrupp
bestående av förvaltningschefen, förskolecheferna samt kvalitets- och
utvecklingschef. Ca 70 % av landets kommuner bedriver barnomsorg på obekväm
arbetstid och ett stort antal av de regler som finns i andra kommuner har lästs,
1
2

Prop. 2009/10:165 s 535.
Prop. 2009/10:165 s 535.
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diskuterats och värderats. Vidare har de erfarenheter en av förskolecheferna haft,
som tidigare öppnat en förskola på obekväm arbetstid i en annan kommun,
beaktats.
Arbetsgruppen har i varje del av reglerna försökt att ta ett barnperspektiv. Att i
varje del ta ett barnperspektiv har utmynnat i en barnkonsekvensanalys se bilaga 2.
Även Skolinspektionen kvalitetsgranskning har beaktats i reglerna.
Skolinspektionen3 menar att en kommun noga bör överväga verksamhetsform och
placering av avdelningen som är öppen på obekväm tid för att göra verksamheten
tillgänglig för de vårdnadshavare som har störst behov av omsorgen för sin
försörjning.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Lena Garberg
Handläggare

Bilagor
Bilaga 1 Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
Bilaga 2 Barnkonsekvensanalys
Beslut inklusive handlingar skickas till
Förskolechef Östra distriktet
Förskolechef Västra distriktet
Förskolechef Stångenäsdistriktet
Förskolechef Grundsund/Berg
Sara Eborn
Förvaltningschef
Kvalitets- och utvecklingschef

Skolinspektionen (2016): Omsorg på obekväm tid. Om föräldrars möjlighet till omsorg när
förskolan är stängd. Dnr 43-2015:8430.
3
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Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
Syftet med dessa regler är att tydligt ange vem som kan få plats och på vilka grunder den kan
nyttjas. Målgrupper är vårdnadshavare som på grund av arbete behöver omsorg för sina barn
den tid som förskolan/fritidshemmet normalt inte är öppen. Lysekils kommun erbjuder två
former av barnomsorg på obekväm arbetstid:
1. utökad öppethållande vilket erbjuds på en förskola i kommunen
2. dygnet runt- och helgöppen förskola vilket erbjuds på en förskola i kommunen
Skolbarn kan ha plats på både sitt ordinarie fritidshem och i den dygnet runt- och helgöppna
förskolan.

Barnomsorg på obekväm arbetstid för vem?
Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med ett års ålder till och med
vårterminen det år barnet fyller 13 år, vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till
kvällar, nätter och/eller helger. Med vårdnadshavare avses, ensamstående eller sammanboende
vårdnadshavare där båda har sådana arbetstider att förskolans vanliga öppettider inte
tillgodoser behovet av barnomsorg. Med sammanboende jämställs förälder/vårdnadshavare
som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är
förälder till barnet.
Det finns ingen generell rättighet att få omsorg på obekväm arbetstid, en behovsprövning sker
av varje ansökan. Vårdnadshavarnas ansvar för att själva hitta lösningar för barnets behov av
omsorg kvarstår. Det kan till exempel röra sig om att få sina arbetstider förlagda till vardagar
eller dagtid istället för veckoslut eller kvälls- och/eller nattetid.
Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande, minst 2 tillfällen per
månad och innefattar inte tillfälliga behov. Andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg
ska först ha prövats av vårdnadshavaren. Omsorgen ska endast erbjudas vårdnadshavare som
annars riskerar att förlora möjligheten att försörja sig, till exempel genom att de måste minska
sin arbetstid eller inte kan behålla sitt nuvarande arbete.

Ansökan
Ansökan görs på blankett xxxx vilka båda vårdnadshavare skriver under.
Vid ansökan ska arbetstidens förläggning styrkas med intyg och schema från arbetsgivaren.
Sökande ska också styrka att hon/han prövat möjligheten att förändra sin arbetstid.
Utbildningsförvaltningen kontrollerar arbetstiderna hos arbetsgivaren.

Köregler
Placering görs enligt turordning utifrån vad som anges i Regler för förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem (se UBN 2018-000107).
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Placering
Inför beviljande av plats görs en noggrann behovsprövning i varje enskilt fall. Plats i
verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid kan inte garanteras utifrån vad som anges i
Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (se UBN 2018-000107), det vill säga fyra
månader. Schematider för omsorgsbehov ska kontinuerligt vara verksamheten till handa 30
dagar före aktuella behov. Platsen kvarstår endast så länge som arbetstidsscheman visar behov.

Öppettider
Omsorg beviljas i följande kategorier (ett barn kan vara placerad i alla tre kategorier)
1. måndag - fredag kl. 5:30-6:30 samt 18.30-22:30 (morgon och/eller kvällsomsorg).
2. måndag - fredag kl. 21:30-7:00 (Nattomsorg).
3. fredag kl. 21.30 - måndag kl. 07:00 (Helgomsorg).
Omsorg erbjuds inte på långfredag, påskafton, påskdagen, midsommarafton, midsommardagen,
julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Vistelsetider
Barnens schema styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet
är ledigt när vårdnadshavaren är ledig. Barnen har dock möjlighet att vara i verksamheten
under den tid då vårdnadshavarna behöver sova för att få en dygnssömn.
Vid schemaändringar ska vårdnadshavare meddela detta 30 dagar innan för att
vara garanterad omsorg.
Barn kan hämtas senast klockan 22:30 och lämnas tidigast klockan 5:30.
Längsta sammanhängande tillsynstid som barnet kan vistas i verksamheten är
tre dygn (så lång tid är dock mycket olämplig för ett litet barn). Bedömning om vad som kan
vara acceptabelt görs av förskolechef.
Barnet ska ha minst två dygn sammanhängande ledighet per vecka.

Transport för skolbarn
Om vårdnadshavare inte har möjlighet att lämna/hämta barnen på grund av arbete finns det
möjlighet att ansöka om transporter till och från ordinarie fritidshem.

Föräldraledighet, sjukdom eller annan ledighet
Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet,
arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Inskolning
Barn som fått plats i omsorg på obekväm arbetstid skolas in och föräldrar deltar i verksamheten
tillsammans med sitt barn efter överenskommelse med personal.

Avgifter
Vårdnadshavare betalar enligt maxtaxans regler.
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Uppsägning av plats
Om behovet av OB-omsorg upphör ska platsen omedelbart sägas upp. Uppsägningsblankett
finns att hämta på xxxx.

OB- plats ska sägas upp av vårdnadshavare:
-

när barnet slutar förskolan, för fortsatt ob-omsorg måste ny ansökan lämnas in.
om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig.

Avslutande av plats
-

Förskolechefen kan, om en plats inte utnyttjas, efter två månader skriftligen säga upp
den.
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Bilaga till Dnr UBN 2019-000031

Barnkonsekvensanalys
Ärende: Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
Inledning och bakgrund
Denna barnkonsekvensanalys är framtagen i syfte att belysa barnens perspektiv i de regler för
barnomsorg på obekväm arbetstid som utbildningsnämnden har att besluta om.
Kommunfullmäktige avsatte i budget för 2019 medel för att starta verksamhet för
barnomsorg på obekväm arbetstid.
Vad är en barnkonsekvensanalys?
En barnkonsekvensanalys är enligt Barnombudsmannen ”ett verktyg för att omsätta
barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa. Syftet är att både på kort och lång
sikt förbättra barns och ungas levnadsvillkor” (www.barnombudsmannen.se 2019-01-08). I
fokus för barnkonventionen och för barnkonsekvensanalyser står värnandet om barnets
bästa. Barnets bästa innebär att man tar hänsyn till barns och ungas intressen och att
beslutsprocessen innehålla en utvärdering av eventuella positiva eller negativa konsekvenser
för barnet eller barnen i fråga.
Lagrum
- Skollagen1
- Barnkonventionen2
- Föräldrabalken3
Avgränsning
Barnkonsekvensanalysen utgår från regler för barnomsorg på obekväm arbetstid och hur de
kan påverka barnet. Den vanliga förskolan (06:30-18:30) beaktas inte.
Berör frågan/ärendet barn (direkt eller indirekt)?
Ja, vilka?

-

-

Ärendet berör direkt de barn som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid, d v
s de tider förskolan normalt inte är öppen.
- I Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid anges att det ska finnas två
förskolor i kommunen med förlängda öppettider samt en hel- och
nattöppen förskola. Detta innebär att de barn som är i behov av barnomsorg
på obekväm tid kommer att behöva byta förskola och/eller barngrupp.
- Barn kommer att behöva sova på en förskola.
Även de barn som idag finns på de förskolor/barngrupper som ska ha förlängda
öppettider, men som inte är i behov av barnomsorg på obekväm tid, kan beröras.
- För att de som är i behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ska få plats i
en barngrupp med förlängda öppettider kan andra barn behöva byta grupp.

SFS 2010:800 kap 25 § 5
Lag från 1/1 2020
3 SFS 1949:381 kap 6
1

2
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Bilaga till Dnr UBN 2019-000031
Har barns eget perspektiv beaktats?
Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats.

Detta beslut rör små barn, att direkt från barnen höra deras uppfattning har inte varit
möjligt.
Har beprövad erfarenhet och forskning beaktats
Ja, beskriv resultat?

Såväl beprövad erfarenhet som forskning har beaktats i framtagandet av dessa regler.
Aspekter som beaktats är:
- Barns behov av trygghet.
- Barn behov av kontinuitet gällande
▪ Personal
▪ Kamrater
- Barns behov av sömn och vila.
▪ Kontinuitet och trygghet

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.
Placering: det kommer att finnas två förskolor i kommunen med förlängda öppettider
varav en också är helg- och nattöppen. Det innebär att några barn kommer att få en
förskoleplacering som inte är den förskola som ligger nära hemmet. Det i sin tur kommer
att medföra längre restider för barn och vårdnadshavare. Detta dilemma har ställt i
relation till barns behov av kontinuitet och trygghet där det inte har bedömts rimligt att
små barn ska ha två förskoleplaceringar, en nära hemmet och en som är öppen på
obekväm tid. Vid två förskoleplaceringar hade också problemet med förflyttning mellan
verksamheterna när den ordinarie förskolan stänger och OB-förskolan tar vid behövt lösas.
Bedömningen är att det är orimligt att huvudmannen ansvarar för att transportera små
barn mellan olika verksamheter, sett till exempel ut trafiksäkerhetssynpunkt. För skolbarn
görs dock bedömningen att det kan vara rimligt med skoltaxi mellan verksamheterna.
Barns behov av sömn och vila: I regler för barnomsorg på obekväm arbetstid anges att
en barngrupp hos huvudmannen ska ha öppet 05:30-22:30. Att lämna och hämta barn
under den tid små barn normalt ska ha sin nattvila kräver känslighet från både
vårdnadshavare, personal och förskolechef att kunna hantera på tillfredställande sätt för
barnen. I framtagandet av dessa regler har exempel hämtats från andra huvudmän som
fått detta dilemma att fungera.
Andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska först ha prövats av
vårdnadshavaren: Utgångspunkten i huvudmannens barnomsorg är att vårdnadshavare
arbetar på dagarna och är hemma med sina barn på kvällar, nätter och helger. Ibland
måste dock vårdnadshavare arbeta på andra tider för att klara sin försörjning. I de fall
vårdnadshavare inte har möjlighet att, på egen hand, ombesörja barnets behov av omsorg
erbjuds barnomsorg på obekväm arbetstid.
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Beslutsuppföljning UBN
Ärende

KLAR
Datum

Gullmarsborgs utveckling

170222

Resursfördelning grundskola

170328

Gullmarsborgs utveckling

170530

Statistik om skolfrånvaro

170530

Barnomsorg obekväm arbetstid

170926

Kultur- och fritidspolitisk plan

171121

Fritidsstipendium
Revidera riktlinjer för uthyrning av
idrottsanläggningar och gymnastiksalar i Lysekils kommun

Underhåll och upprustning av
Gullmarsborgs ishall
Remissvar Ung företagsamhet
Budget 2019
Reviderad delegationsordning
Remiss digital Agenda 2018-2022
Remiss föreningsutvecklare
Remiss idrottshall/träningshall
Remiss ny spetskompetens
Remiss om mikroplaster
Fritidsstipendium
- Bra idrottsprestation 2018
- Förtjänstfull föreningsledare 2018
Kulturpris
Kulturstipendium
Verksamhetsbidrag för
kulturföreningar
Uppföljning 1, 2019
Årsrapport 2018
Uppföljning 2, 2019
Uppföljning 3, 2019
Budget 2020
Rapport intern kontroll 2019
Intern kontroll - verksamhetsområden 2020
Stipendium ur Lysekils kommuns Stiftelse
nr 1 för utbildning
Sammanträdeskalender 2020
Remiss från Skolverket

180327

180327

180327
181002
181002
Svar lämnat
muntligt
181003
181003
181112
181112
181105

Beslut i
nämnd

Beslut

UBN beslutar att ge UBF i uppdrag att fortsätta arbetet med Gullmarsborgs utveckling och framtid.
UBN beslutar enligt arbetsgruppens framtagna förslag samt beakta förvaltningens synpunkter.
UBN beslutar att förslaget och kostnadskalkylen ska återkomma till nämnden för beslut.
UBN beslutar att ge UBF i uppdrag att utarbeta en volymbaserad resursfördelhningsmodell till enheter i
Beslut 170628, § 50
grundskolan inkl särskilt stöd samt att återkoma till nämnden för beslut
UBN föreslår KS att ge SBF i uppdrag att genomföra en förstudie gällande om- och tillbyggnad av
Gullmarsborg i enlighet med föreslagen verksamhetsplattform. Till denna förstudie ska en
trafikutredning göras.
Ordförande tar upp vikten av att minska den problematiska skolfrånvaron. Lena Garberg får i uppdrag
Beslut 181114, § 74
att ta fram statistik om skolfrånvaron och återkomma till nämnden när reslutatet kan presenteras
UBN föreslår KF att bifalla motionen samt att ge UBN uppdraget att starta en jouröppen verksamhet
för barnomsorg på obekväm arbetstid till årsskiftet 18/19 under förutsättning att KF ger UBN full
kostnadstäckning för de ökade kostnaderna detta innebär.
Dialogkvällar har hållits av Kultur- och fritidsgruppen tillsammans med kulturföreningar och med
Beslut 180829, § idrottsföreningar i Lysekils kommun vilka föll mycket väl ut. Arbetsgruppen informerar att en
kultur- och fritidspolitisk plan ska beslutas av nämnden i mars 2018.
Beslut 180829, §

Beslut 180829, §

2018-11-14
Senast juni 2019
2018-11-14

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för fritidsstipendium.
Utbildningsnämnden beslutar att Futsal bedöms som en inomhusidrott. Vid tidsbokningar gäller detta beslut från
och med 2018-09-01.
Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjerna för uthyrning av idrottsanläggningar och
gymnastiksalar i Lysekils kommun.

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skyndsamt ser till att de mest publikt påvra miljöerna åtgärdas,
gärna i samarbete med AME eller andra lämpliga partners.
Förvaltningen utreder det akuta underhållsbehov samt planlägger utförandet av arbetet skyndsamt.
Utbildningsnämnden beaktar investeringsbehovet i budgetarbetet 2019-2020.
Beslut 181002, § 64 Remissvar till kommunfullmäktige angående motion om Ung företagsamhet
Beslut 181212, § 83 Budget 2019
Beslut 181002, § 65 Reviderad delegationsordning
Beslut 181213 i KF Remiss av förslag till gemensam digital agenda 2019-2022 för SML
Beslut 190116, § 5
Beslut 190116, § 6
Beslut 190116, § 8
Beslut 190116, § 7

Uppföljnining
i nämnd

2018-10-02
2018-12-14
Remissvar 2018-10-04

Remiss av motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun
Remiss av motion om idrottshall - träningshall för barn och ungdomar i Lysekil
Remiss av motion om ny spetskompetenslinje med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi
Remiss av motion om mikroplatser samt ökad undervisning om bland annat hållbar konsumtion

Beslut 190326
Beslut 190424
Beslut 190424
Beslut 190528
Beslut 190326
Beslut 190313
Beslut 190528
Beslut 191002
Beslut 191113
191113
Beslut 191216

Uppföljning 1, 2019, för utbildningsnämden
Årsrapport 2018 för utbildningsnämnden - Extra nämnd 2019-03-13 kl 15.00 i KF-salen
Uppföljning 2, 2019, för utbildningsnämden
Uppföljning 3, 2019, för utbildningsnämden
Budget 2020 plan 2021 och 2022
Verksamhetsområden för 2020

Beslut 191216
Beslut 191113

Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om
betygskatalog och föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grunskolan och specialskolan

Remissvar 2019-02-20

DELEGATIONSBESLUT 1/2019
Datum
2019-01-22

Dnr
UBN 2019-000018

Utbildningsförvaltningen
Lennart Olsson
lennart.olsson@lysekil.se

Läsårstider 2019-2020
Beslut enligt delegationsordning UBN 2018-10-02, nr 1.1.
Läsårstider 2019-2020 har framtagits. Förvaltningen har tagit fram lovdagar för
eleverna och kompetensutvecklingsdagar för personalen.
Förvaltningschefen beslutar
Läsårstiderna för 2019-2020.
Lysekil 2019-01-23
För utbildningsnämnden

Lennart Olsson
Förvaltningschef
Bilaga
Läsårstider 2019-2020
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Läsårstider för elever
Höstterminen 2019
Vårterminen 2020

måndag 19 augusti – fredag 20 december
torsdag 9 januari – tisdag 9 juni
Studentavslutning Gullmarsgymnasiet 5 juni

84 dagar
94 dagar

Lovdagar för elever
Höstterminen 2019

V 38
V 44

fredag 20 september
måndag 28 oktober - fredag 1 november (Höstlov)

1 dag
5 dagar

Vårterminen 2020

V8
V 11
V 15
V 21

måndag 17 februari - fredag 21 februari (Sportlov)
onsdag 11 mars (preliminärt datum pga NP)
måndag 6 april - torsdag 9 april (Påsklov)
fredag 22 maj

5 dagar
1 dag
4 dagar
1 dag

Antal skoldagar
Antal lovdagar

178
17
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Verksamhetsår för personal
Höstterminen 2019
Vårterminen 2020
Totalt antal dagar

måndag 12 augusti – fredag 20 december
tisdag 7 januari – måndag 15 juni

93 dagar
101 dagar
194 dagar

Verksamhetsdagar utan skola
Höstterminen 2019

V 33
V 38
V 44

måndag 12 augusti - fredag 16 augusti
fredag 20 september
måndag 28 oktober - onsdag 30 oktober

5 dagar
1 dag
3 dagar

Vårterminen 2020

V2
V 11
V 24-25

tisdag 7 januari - onsdag 8 januari
onsdag 11 mars (preliminärt datum pga NP)
onsdag 10 juni - måndag 15 juni

2 dagar
1 dag
4 dagar
16 dagar

V 15
V 16
V 18
V 21

fredag 10 april
måndag 13 april
fredag 1 maj
torsdag 21 maj

1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
4 dagar

V 44
V8
V 15
V 21

torsdag 31 oktober - fredag 1 november
måndag 17 februari - fredag 21 februari
måndag 6 april - torsdag 9 april
fredag 22 maj

Totalt antal dagar

Helgdagar
Vårterminen 2020

Långfredag
Annandag påsk
Första maj
Kristi himmelsfärdsdag

Totalt antal dagar

Arbetsfria dagar
Höstterminen 2019
Vårterminen 2020

Totalt antal dagar

2 dagar
5 dagar
4 dagar
1 dag
12 dagar

Antal arbetsdagar fördelade per månad
Höstterminen 2019
Vårterminen 2020

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Totalt

15

21

22

20

15

93

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Totalt

19

15

22

16

18

11

101
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