
Ansökan skickas till: 
Storumans kommun 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
923 81 Storuman 

Ansökan om barnomsorg under kvällar, nätter och helger 

Storumans kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg) till vårdnadshavare 
som har sin arbetstid förlagd på kvällar, nätter och/eller helger. Rätten till ob-omsorg gäller barn 
som fyllt 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Med obekväm arbetstid menas de 
tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

Ansökan är giltig i 1 år från att den inkommit och ob-omsorg är tidsbegränsad och beviljas om 
högst 12 månader i taget. Din ansökan ska kompletteras med:

• Anställningsbevis, som visar att anställningstiden med obekväm arbetstid omfattar minst sex 
månader.

• Arbetsschema, som visar arbetstid minst fyra veckor framåt och att behovet uppstår vid 
minst två tillfällen under en fyraveckorsperiod.

Uppgifter förälder/vårdnadshavare 

Namn Efternamn Personnummer 

Arbetsgivare Telefon 

Namn Efternamn Personnummer 

Arbetsgivare Telefon 

Förälder/vårdnadshavares adressuppgifter Telefon dagtid 

Postnummer Postort Telefon kvällstid 

E-postadress 

Uppgifter barn 

Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Ange på vilka tider du önskar barnomsorg. Du kan välja ett eller flera alternativ. 

Kväll 

Natt 

Helg 

Uppdaterad 2022-12-16



Ansökan skickas till: 
Storumans kommun 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
923 81 Storuman 

Regler för barnomsorg på kväller, helger och nätter 

Följande regler gäller för erbjudande om plats i denna typ av omsorg

• Vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar/nätter/helger då ordinarie förskole- och 
fritidsverksamhet är stängd.

• Vårdnadshavare med enskild vårdnad har rätt till ob-omsorg om man arbetar obekväm arbetstid.
• Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på samma adress, har rätt till ob-

omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider.
• Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på olika adresser, har rätt till ob-

omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider. Man har endast i undantagsfall rätt 
till ob-omsorg om enbart den ena vårdnadshavaren arbetar obekväma arbetstider.

• Sammanboende förvärvsarbetar och är inte sjukskriven eller föräldraledig.
• Anställningsbevis, som visar att anställningstiden med obekväm arbetstid omfattar minst sex 

månader, bifogas ansökan.
• Arbetsschema, som visar arbetstid minst fyra veckor framåt och att behovet uppstår vid minst två 

tillfällen under en fyraveckorsperiod, bifogas ansökan.
• Schema för barnets vistelsetid ska lämnas två veckor i förväg, gällande minst fyra veckor åt gången.
• Vid behov av tidigare lämning än kl.06.00 lämnas barnet kvällen innan, senast kl. 20.00, och sover 

över.
• Ingen hämtning sker efter kl. 20.00. Rektor beslutar om ev. avvikelser från denna regel.
• Fritidshemselev anländer senast kl. 20.00 till verksamheten som erbjuder barnomsorg på obekväm 

arbetstid. Eleven sover över och frukost erbjuds på antingen förskolan eller fritidshemmet utifrån 
lokala förutsättningar. 

• Vårdnadshavare, vars barn har placering på annan förskola under dagtid, ansvarar själva för 
transport till och från verksamheten som erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.

• Vid övernattning ordnar vårdnadshavare extrakläder för utevistelse, tandborste, tandkräm, 
nattkläder, sängkläder (inklusive täcke och kudde) samt ansvarar för tvätt av sängkläder.

• Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester 
eller annan ledighet, eller de dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering. 

Datum: _______________________ 

Underskrift: _____________________________     ______________________________ 


