
 
 
 
     
Barnomsorg på obekväm arbetstid 
Borgholms kommun erbjuder barnomsorg för barn till föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid. 
 
Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid men 
försöker tillgodose behovet under vissa förutsättningar. En individuell prövning sker i varje enskilt 
fall. Beslut beviljas för högst 6 månader i taget därefter omprövas beslutet. Av organisatoriska eller 
ekonomiska förutsättningar är tillgången på platser begränsade varför ingen garanti om plats kan 
utlovas. 
 
För omsorg kvällar efter klockan 18.30 och helger placeras barn på förskolan Skogsbrynet i Borgholm. 
 
Verksamheten vänder sig i första hand till barn i åldern 1-12 år, folkbokförda i Borgholms kommun, 
vars vårdnadshavare/sammanboende arbetar när ordinarie barnomsorg är stängd. Barn i åldern 6 – 
12 år ska vara inskrivna i skolbarnsomsorg. 
 
För att få plats krävs att vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar och helger och att 
sammanboende till vårdnadshavare har sin arbetstid på obekväm arbetstid samtidigt. Arbetstidens 
förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. 
 
Barnets schema styrs av föräldrarnas arbetstid vilket innebär att barnet är ledigt när 
Vårdnadshavaren är ledig. Är en vårdnadshavare/sammanboende sjuk eller föräldraledig har man ej 
rätt till plats på obekväm arbetstid. 
 
Om barnet insjuknar på förskolan kontaktas föräldrarna som måste hämta sitt barn så snart som 
möjligt. Inga sjuka barn vårdas på förskolan.  
 
Schemaändringar ska meddelas senast 2 veckor innan.  
 
Uppsägning av plats lämnas skriftligen två månader innan barnet skall sluta. Avgift betalas under 
uppsägningstiden. Barnet har rätt att nyttja sin plats under denna tid. Plats som ej nyttjats under 2 
månader anses som avslutad.  
 
Vårdnadshavaren debiteras enligt maxtaxans regler. 
 
Om barnet slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin placering med 
obekväm arbetstid på förskolan. 
 
Köregler 
Vi har en kommungemensam kö. Efter individuell prövning erbjuds plats i följande turordning 

1. Syskonförtur. Syskon till barn som redan har en placering på obekväm arbetstid på förskola. 
2. Efter ansökningsdatum  

Det är två separata köer. En för dagtid och en för obekväm arbetstid. 
 
Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet kommer till förskolan. 



Handläggare: 
För norra området, förskolorna Sandhorvan, Solvändan och Gläntan: 
Agneta Petersson 
Åkerboskolan 
38772 Löttorp  
telefon 0485 881 51 
agneta.petersson@borgholm.se 
 
 
För södra området, förskolorna Rälla, Gärdslösa och Näktergalen: 
Carita Bäck 
Idrottsvägen 1 
387 92 Borgholm  
telefon 0485 886 90 
carita.back@borgholm.se 
 
 
För centrala området, förskolorna Skogsbrynet, Björkviken och Hasselbacken: 
Helene Zackrisson 
Box 500 
387 01 Borgholm  
telefon 0485 886 65 
helene.zackrisson@borgholm.se  
 
 
 
Mer information om barnomsorg finns på på Borgholms kommuns hemsida www.borgholm.se. 
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