
Namn på barnet

1. Namn på enhet

Folkbokföringsadress

2. Namn på enhet

Ange vilken period som ansökan avser

Namn, vårdnadshavare 1

Underskrift, vårdnadshavare 1 Namnförtydligande

Datum

Namnförtydligande

Datum

Underskrift, vårdnadshavare 2

Folkbokföringsadress

Telefon, dagtid (inkl riktnummer)

Namn, vårdnadshavare 2

Folkbokföringsadress

Telefon, dagtid (inkl riktnummer)

3. Namn på enhet

Personnummer

OrtPostnummer

Postnummer

Postnummer

Telefon, mobil E-post

Telefon, mobil E-post

Ort

Ort

Ansökan med bilagor skickas till:
Haninge kommun 
Utbildningsförvaltningen 
136 81 Haninge

Barnets vårdnadshavare bor tillsammans med barnet och har båda sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar,  
nätter eller helger på ett sådant sätt att arbetet samtidigt hindrar deras omsorg om barnet.  
Arbetsgivarintyg inklusive arbetsschema för samtliga vårdnadshavare som visar arbetets förläggning bifogas ansökan.

Jag försäkrar med min underskrift nedan att uppgifterna i ansökan är korrekta och att omsorgen på obekväm arbetstid inte kan ordnas på annat sätt, t.ex. 
genom att den andra vårdnadshavaren, en sambo eller annan lämplig person tar hand om barnet.

Vårdnadshavarna bor inte tillsammans men en av eller båda vårdnadshavarna har arbete förlagt till kvällar,  
nätter eller helger när barnet bor hos denne på ett sådant sätt att arbetet samtidigt hindrar dennes omsorg om barnet.  
När vårdnadshavaren har behov av omsorg kan i förekommande fall inte heller sambo ta hand om barnet på grund av arbete 
förlagt till kvällar, nätter eller helger. Arbetsgivarintyg inklusive arbetsschema för vårdnadshavare som har behov av omsorg på 
obekväm arbetstid och i förekommande fall dennes sambo, som visar arbetstidens förläggning, bifogas ansökan.

Ja

Ja

Nej

Nej

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid

Ansökan avser

Sökt enhet

Vårdnadshavare

Underskrift

Beskriv varför du/ni har behov av omsorg på obekväm arbetstid och varför omsorgen inte kan ordnas på annat sätt.
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Om omsorg på obekväm arbetstid i Haninge kommun

Förutsättningar för omsorgen
Omsorg på obekväm arbetstid är avsett för barn hemmahörande i Haninge kommun från och 
med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Sammanboende  
vårdnadshavare ska båda ha sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter eller helger på ett  
sådant sätt att arbetet samtidigt hindrar deras omsorg om barnet. Omsorgen avser även  
vårdnadshavare som inte bor tillsammans om någon av vårdnadshavarna har arbete förlagt till 
kvällar, nätter eller helger när barnet bor hos denne på ett sådant sätt att arbetet samtidigt  
hindrar dennes omsorg om barnet. Med vårdnadshavare jämställs den som är gift med en  
vårdnadshavare alternativt stadigvarande bor med en vårdnadshavare i ett parförhållande och  
har gemensamt hushåll (sambo).

Behovet av omsorg enligt ovan ska vara regelbundet och kontinuerligt. Härtill ska behovet inte  
kunna tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom att den andra vårdnadshavaren, en sambo 
eller annan lämplig person kan ta hand om barnet.

Efter att ett barn har beviljats plats i en verksamhet för omsorg på obekväm arbetstid behöver  
vårdnadshavarna förse verksamheten med barnets schema som underlag för omsorgen.  
Schemat ska som utgångspunkt endast avse den tid vårdnadshavaren ska arbeta inklusive skälig 
tid för resa till och från arbetet då annan inte kan ta hand om barnet. Schemat ska lämnas in i  
god tid och enligt verksamhetens rutiner.

Om barnet har placering under dagtid i en annan verksamhet än den där barnet har plats för 
omsorg på obekväm arbetstid, ombesörjer vårdnadshavarna att barnet förflyttas mellan  
verksamheterna.

Om barnet eller vårdnadshavaren är sjukt får barnet inte vistas i verksamheten. Om ett barn  
inte deltar i verksamheten på grund av sjukdom ska i förekommande fall syskon inte heller göra det.

Kontroll, ansvar och ändrade förutsättningar
Vårdnadshavarnas och i förekommande fall sambos förläggning av arbetstiden ska kunna  
styrkas med arbetsgivarintyg inklusive schema under hela de perioder ett barn är placerat i och  
får omsorg på obekväm arbetstid. Utbildningsförvaltningen i Haninge kommun kan kontrollera  
förutsättningarna för omsorgen med vårdnadshavares och i förekommande fall, sambos arbetsgivare.

Om behovet av omsorg under en period ett barn är placerat i omsorg på obekväm arbetstid  
ändras på ett sådant sätt att förutsättningarna för det inte längre är uppfyllda, saknas rätt  
till omsorg på obekväm arbetstid. Vårdnadshavarna har skyldighet att upplysa den verksamhet där 
barnet är placerat samt utbildningsförvaltningen om det så snart möjligt och senast 14 dagar  
innan ändringen börjar gälla. Barnet skrivs ut från verksamheten om omsorgsbehovet enligt  
ovan förutsättningar inte längre finns under placeringsperioden.
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