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Inledning 

Enligt Skollagen (2011:800) ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg 
för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning 
det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation 
i övrigt. 

Oxelösunds kommun erbjuder omsorg för barn mellan ett och tretton år 
vars vårdnadshavare har sin arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger 
när ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. 

Öppettider 

Verksamheten har öppet klockan 17:00-07:00 årets alla dagar om behovet 
finns. Undantaget är julafton, nyårsafton och midsommarafton då omsorgen 
är öppen 06:00-18:30. 
 
Verksamheten har stängt 6 dagar per år för utvärdering, planering och 
kompetensutveckling. Information om vilka dagar och tider det gäller ska 
ges minst två månader i förväg.  

Läs mer om när du kan hämta och lämna ditt barn i omsorgen under 
rubriken Vistelsetid. 

Ansökan 

Ansökan till omsorgen på kvällar, nätter och helger sker via kommunens e-
tjänst som finns på oxelosund.se 

Ansökan skall skickas in minst en månad innan plats önskas. 
Handläggningstiden varierar men vanligtvis är det en månads handläggning 
från det att ansökan är komplett. En noggrann prövning görs i varje enskilt 
fall. 

Följande ska skickas med post till utbildningsförvaltningen när ansökan 
skapats via e-tjänst. 

• Intyg från arbetsgivare där det framgår typ av anställning, 
anställningsperiod samt vilken typ av obekväm arbetstid som arbetet 
innebär. I intyget skall kontaktuppgifter till personen som utfärdat intyget 
finnas.  

• Arbetstidsschema som omfattar minst två veckor där arbete på 
obekväm arbetstid påvisas.  
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Plats i verksamheten 

Plats i omsorgen på kvällar, nätter och helger beviljas de barn som är 
folkbokförda i Oxelösunds kommun och vars vårdnadshavares arbetstid är 
förlagd på kvällar, nätter och helger när ordinarie förskole- och 
fritidsverksamhet är stängd. Det gäller inte när ordinarie förskola eller 
fritidshem är stängt för planering.  

För att få plats i omsorgen på kvällar, nätter och helger krävs att du har en 
ordinarie plats på förskola eller fritidshem i Oxelösunds kommun. Platsen 
upphör om vårdnadshavaren blir föräldraledig, arbetslös eller sjukskriven  

Plats i omsorgen på kvällar, nätter och helger tidsbestäms utifrån 
vårdnadshavarens anställningsform. Platsen är alltid tidsbegränsad och 
beviljas i max 12 månader i taget för tillsvidareanställda. Visstidsanställda 
beviljas plats enligt anställningsintyg. Timanställda beviljas plats i max 6 
månader. Vid förlängning av plats krävs en ny komplett ansökan. 

• Förälder med enskild vårdnad:  

Plats beviljas det barn vars vårdnadshavare har enskild vårdnad 
och har arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger när ordinarie 
förskole- och fritidsverksamhet är stängd.  

• Föräldrar med gemensam vårdnad, folkbokförda på samma adress:  

Plats beviljas det barn vars båda vårdnadshavare har arbetstid 
förlagd samtidigt på kvällar, nätter och helger när ordinarie förskole- 
och fritidsverksamhet är stängd.  

• Förälder med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser:  

Plats beviljas det barn vars båda vårdnadshavare har arbetstid 
förlagd samtidigt på kvällar, nätter och helger när ordinarie förskole- 
och fritidsverksamhet är stängd.  

Uppsägning av plats 
Plats i omsorgen på kvällar, nätter och helger sägs upp i e-tjänsten på 
oxelosund.se. Uppsägningstiden är två månader. 

Platsen upphör automatiskt om följande sker: 

• Barnet slutar på förskolan och börjar förskoleklass 

• Om vårdnadshavaren blir föräldraledig, arbetslös eller sjukskriven 

• Komplett förnyad ansökan inte inkommer i tid efter slutdatum för 
placering. 

I fall då plats i omsorgen inte används enligt schema äger kommunen rätt 
att säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader räknat från den 
dag kommunen beslutat om uppsägning. Vårdnadshavaren betalar avgift 
under uppsägningstiden. 
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Vistelsetid 

Vistelsetiden för barn i omsorg på kvällar, nätter och helger styrs av 
vårdnadshavarens arbetstid tillsammans med restid till och från arbetet. 
När vårdnadshavare har semester eller annan typ av ledighet är även 
barnet ledigt från omsorgen på kvällar, nätter och helger.    

Vårdnadshavare är skyldiga att på förfrågan från verksamheten eller 
förvaltningen lämna in arbetsgivarintyg/studieintyg som styrker barnets 
vistelsetid. 

Vardagar är omsorgen öppen 17:00-07:00.  

Vårdnadshavare får lämna sina barn i omsorgen mellan klockan  
17:00-18:00 och 19:30-20:30. Om det finns behov av omsorg på morgonen 
innan ordinarie förskola eller fritidshem öppnar ska barnet lämnas i 
omsorgen på kvällar, nätter och helger senast 20:30 kvällen innan.  

Barnen hämtas från omsorgen mellan 05:30-07:00 på morgonen. På 
kvällen hämtas barnen senast 21:00, därefter är det nattvila.  

Helger och röda dagar när ordinarie förskola och fritidshem är stängt har 
omsorgen på kvällar, nätter och helger öppet dygnet runt. Undantagen 
julafton, nyårsafton och midsommarafton då omsorgen är öppen  
05:30-18:30.  

För vårdnadshavare som arbetar natt har barnen möjlighet att delta i 
omsorgen under den tid som vårdnadshavaren behöver sova för att få en 
dygnsömn som motsvarar åtta timmar.  

Under helger och röda dagar får vårdnadshavare lämna sina barn från 
05:30. Om det finns behov av omsorg innan klockan 05:30 ska barnet 
lämnas i omsorgen senast 20:30 kvällen innan. På kvällen hämtas barnen 
senast 21:00, därefter är det nattvila.  
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Inlämning av schema 

Inlämning av schema sker i Oxelösunds kommuns e-tjänst som finns på 
oxelosund.se 

Schema för barnens vistelsetid ska lämnas minst två veckor i förväg. 
Timanställda vårdnadshavare som inte har fasta arbetstider ska lämna 
schema så långt i förväg som möjligt, dock minst två dagar innan för att 
beviljas vistelsetid.  

Önskemål om ändringar av schema under pågående vecka kan göras 
direkt till verksamheten och beviljas om verksamhetens planering tillåter 
det.  

Avgifter 

För omsorg på kvällar nätter och helger används maxtaxa som är en 
månadsavgift baserad på inkomsttaket som justeras årligen. Avgiften 
betalas av vårdnadshavaren månadsvis och gäller även under semester, 
sjukdom eller annan ledighet. Avgiften grundas på den sammanlagda 
inkomsten i respektive hushåll. Det är vårdnadshavares ansvar att lämna 
uppgift om inkomst via e-tjänst.  

 
Läs mer och beräkna din preliminära avgift på oxelosund.se 

 


