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RIKTLINJER

Verksamhetsformen startar som en försöksverksamhet.
Verksamheten och riktlinjerna kommer att utvärderas och resultatet av utvärderingarna
kommer ligga till grund för beslut om eventuella förändringar av verksamheten.
I tillämpliga delar gäller även ”Regler och avgifter för förskolan” samt ”Regler och avgifter
för fritidshem”.

Vem kan ansöka om omsorg på obekväm tid?
Omsorg på obekväm tid är inte lagstadgad, utan ett erbjudande i mån av plats.
Inledningsvis kommer verksamheten sannolikt endast att omfatta viss utökning av
öppettiderna under morgnar och/eller kvällar.
Hammarö kommun förbehåller sig rätten att avslå en ansökan om omsorg på obekväm
tid när möjlighet saknas att erbjuda de tider som efterfrågas i ansökan.
Omsorg på obekväm tid kan tillhandahållas för:
- Barn som är bosatta i Sverige och som är folkbokförda i Hammarö kommun
- Asylsökande barn och barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd som vistas i
Hammarö kommun
För att ansöka om omsorg på obekväm tid krävs att:
- barnet har förvärvsarbetande eller studerande föräldrar med arbetstid/studietid
som omfattar s.k.
obekväma arbetstider (Med obekväm arbetstid menas tid utöver ordinarie
öppettider, helgfri måndag-fredag 06:30-18:30),
- omsorgsbehovet är regelbundet och kontinuerligt (intyg avseende
anställning/studier ska bifogas vid ansökan), och
- det inte finns annan vuxen person i hushållet som lämpligen kan ta hand om
barnet när förälder arbetar/studerar på obekväm tid
Verksamheten kan erhållas från tidigast 1 års ålder fram till och med vårterminen det år
barnet fyller 13 år.

För att beviljas barnomsorg på obekväm tid måste barnet vara berättigat till förskolaeller fritidshem och vara inskrivet där, alternativt skrivas in där samtidigt som det skrivs in i
verksamheten omsorg på obekväm tid. Förskola/fritidshem nyttjas parallellt med omsorg
på obekväm tid. Ingen extra avgift tas ut för omsorg på obekväm tid, utan maxtaxa
gäller.
Väntetiden för omsorg på obekväm tid kan överstiga 4 månader.

Transport mellan enheter
Kommunen kan anordna transport till och från fritidshem efter individuell behovsprövning.
Bedömningskriterier som tillämpas är färdvägens längd i förhållande till barnets ålder och
mognad, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet.
Stängda dagar
Verksamheten är stängd under jul- nyårs, påsk och midsommarhelgen samt fyra veckor
under sommaren (v28, v29, v30, v31)
Omsorgsbehov - Schematider
Schemaändringar lämnas till handläggare på Bildningsförvaltningen. Ändringen av
omsorg på obekväm tid ska lämnas tre veckor innan förändringen träder i kraft.
Arbetstidsändring ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.
Vid arbetslöshet och föräldraledighet får platsen inte behållas.
Vid förälders sjukdom får platsen inte nyttjas, men får behållas i tre månader.

Avgifter
Avgiften följer ordinarie taxa för förskola/fritidshem. Endast en avgift utgår per barn även
om barnet är inskrivet i flera verksamheter.
Uppsägning av plats
Uppsägningstiden för plats i förskola är två månader. Uppsägningstiden för plats i
fritidshem är en månad. Kommunen har rätt att säga upp platsen om den missbrukas,
med omedelbar verkan.

ANSÖKAN
Ansökan
Ansökan görs till Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen på särskild blankett. För
prövning av placering i omsorg på obekväm tid skall fullständigt ifyllda blanketter och
underlag lämnas vid ansökningstillfället. Ofullständiga handlingar skickas tillbaka i sin
helhet för komplettering.

Handlingar som ska bifogas ansökan om omsorg på obekväm tid:

-

Ansökan om omsorg på obekväm tid
Anställningsintyg som styrker vårdnadshavares anställning på obekväm arbetstid
Arbetstidsschema från arbetsgivaren som styrker arbetstid
Vistelsetid/schema för barnet

Erbjudande om plats
Beviljas ansökan skickas ett erbjudande om plats till vårdnadshavare, detta ska
undertecknas och returneras inom angiven tid.
Om det för tillfället inte finns någon ledig plats i verksamheten placeras barnet i kö. En
köbekräftelse skickas till vårdnadshavare. När en plats är ledig skickas
placeringserbjudande ut.
Om vårdnadshavarna har en skuld till kommunen avseende obetalda avgifter för förskola
eller fritidshem ges inget erbjudande om plats förrän skulden är betald.

