
Datum: 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

Vårdnadshavare 

Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

Adress, postnummer och ort: 

E-postadress: Telefon hem: Telefon mobil: 

Arbetsgivare: 

Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

Adress, postnummer och ort: 

E-postadress: Telefon hem: Telefon mobil: 

Arbetsgivare: 

☐ Enskild vårdnad ☐  Gemensam vårdnad

Önskemål om placering/Tidpunkt för placering

Plats önskas fr.o.m. datum (inkl inskolningstid) Antal timmar per vecka: 

Bifoga intyg

Underskrift (vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift) 
 Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ifylld blankett skickas till nedanstående adress. 

Arbetsgivares telefon:

Arbetsgivares telefon:

Yrke:

Yrke:

Barnomsorg på obekväm arbetstid beviljas i följande kategorier (kryssa för ett eller flera alternativ): 
☐ Morgon och/eller kvällsomsorg (måndag - fredag kl. 05.30-06.30 samt 18.30-22.30)
☐ Nattomsorg (måndag - fredag kl. 21.30-07.00)
☐ Helgomsorg (fredag kl. 21.30 - måndag kl. 07.00)

För att ansökan ska vara giltig ska båda vårdnadshavare, om det finns två, bifoga: 
 Intyg från arbetsgivare som bekräftar att ordinarie arbete är förlagt till kvällar, nätter och/eller

helger.
 Schema från arbetsgivare.
 Intyg som styrker att vårdnadshavare prövat möjligheten att förändra sina arbetstider.

Plats önskas på:  ☐ Kronbergets förskola  ☐ Ängens förskola (endast morgon/kvällsomsorg)

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid
För att ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid ska vara komplett behöver barnet ha en 
pågående plats i förskola eller fritidshem. Om barnet inte har en pågående plats behöver ni också 
skicka in en ansökan om plats i förskola/fritidshem via kommunens hemsida www.lysekil.se. 

Barn

Barnomsorg på obekväm arbetstid finns för barn i åldern 1-13 och erbjuds endast på Kronbergets förskola i Lysekil och Ängens 
förskola i Brastad. För mer information se kommunens hemsida, www.lysekil.se.



Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, kontaktuppgifter, 
skolenhet och skäl till ansökan. Syftet är för att kunna administrera ansökningar om särskild skolskjuts och 
för att kunna kontakta dig om vi har frågor.

Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i texten ovan. Den rättsliga grunden för 
behandlingen är artikel 6 enligt dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära 
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära 
radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta registrator@lysekil.se. Du har också 
möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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