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Beslutad när: 2018-12-18 § 172 

Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 

Diarienummer: BUN/2018:403–003 

Ersätter: BUN/2017:51–003 

Gäller för: Utbildningskontoret 

Gäller fr o m: 2019-01-01 

Dokumentansvarig: Verksamhetschef förskola 

Uppföljning: Vid behov 
 
 
 

Regler för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid 
(Nattis) 

Enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) 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. Strängnäs kommun erbjuder pedagogisk omsorg på obekväm 
arbetstid i form av Nattugglan som bedriver verksamhet på kvällar och helger. 
Verksamheten vänder sig till barn från 1 år, upp till och med vårterminen det år 
de fyller 13 år. Plats erbjuds efter behovsprövning. 

 
På vilka tider erbjuds nattis? 
Pedagogisk omsorg erbjuds på vardagar mellan kl. 18:30 och kl. 06:00, dvs. när 
förskola och fritidshem har stängt. Pedagogisk omsorg erbjuds även dygnet runt 
lördag, söndag och helgdagar. Undantaget från detta är storhelgerna, dvs. 
julafton, nyårsafton och midsommarafton. Dessa dagar stänger Nattugglan kl. 21 
dagen före nämnda dagen och öppnar kl. 6 dagen efter. 

 
Förutsättningar för placering 
Ansökan om placering i Nattis efter sker på särskild blankett som hålls tillgänglig 
på kommunens hemsida. Ansökan ska inkomma till Nattugglan. Därefter utreds 
behovet av samordnare och förskolechef. Handläggningstiden är 4 månader. 
Följande förutsättningar måste vara uppfyllda. 

• Barnet måste vara folkbokfört i Strängnäs kommun. 
• Förälder har behov av omsorg för barnet på grund av förvärvsarbete vid 

minst två tillfällen i månaden. 
• Förälder ska hos sin arbetsgivare ha undersökt möjligheten att ändra sina 

arbetstider. Arbetsgivarintyg som visar detta samt ett arbetstidschema, 
som är undertecknat av arbetsgivaren, ska bifogas ansökan. 

• Om placeringen beror på familjens situation i övrig behövs intyg för detta 
även bifogas ansökan, från t.ex. socialtjänsten. 

• Förälder/vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm 
arbetstid under föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet. 
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Gemensam eller ensam vårdnad 
• Vid gemensam vårdnad där vårdnadshavarna är sammanboende under 

äktenskapsliknande förhållanden krävs att båda vårdnadshavarna 
förvärvsarbetar på obekväma arbetstider samtidigt. Arbetsgivarintyg och 
schema för båda vårdnadshavare ska då bifogas i ansökan. 

• Om vårdnadshavare/förälder sammanbor under äktenskapsliknande 
förhållanden eller har ingått äktenskap med någon som inte är barnets 
vårdnadshavare jämställs den personen med förälder och det krävs då 
även att den personen förvärvsarbetar på obekväma arbetstider samtidigt. 
Arbetsgivarintyg och schema för båda föräldrar ska då bifogas i ansökan. 

• Vid gemensam vårdnad där vårdnadshavarna inte är sammanboende 
under äktenskapsliknande förhållanden förväntas vårdnadshavarna att 
samarbeta med varandra kring frågor som rör barnet. Vårdnadshavare 
ska då i samband med ansökan inkomma med intyg om barnets boende, 
t.ex. avtal, dom eller annat intyg från den andra vårdnadshavaren. 

• Ensamstående umgängesförälder som förvärvsarbetar på obekväm 
arbetstid. Förälder ska då i samband med ansökan inkomma med intyg 
om barnets boende, t.ex. avtal, dom eller annat intyg från 
vårdnadshavaren. 

 
Beslut om placering 
Beslut fattas av förskolechef enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning. Beslutet gäller för högst ett år i taget. Brytdatum för beslutet 
är vid årsskiftet. Återansökan ska vara inkommen senast den 1 december. Om 
vårdnadshavaren inte inkommer med en återansökan eller inte har bifogat ett 
komplett underlag till ansökan (se ovan under förutsättningar till placering) kan 
vårdnadshavaren förlora sin plats och därigenom behöva göra en ny ansökan. 
Nyansökningar kan ske fortlöpande under året. 

 
Barnets inskolning 
Strängnäs kommun tillämpar föräldraaktiv inskolning. Barn som blivit placerade 
i pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid skolas in under minst tre 
sammanhängande tillfällen. Föräldrar deltar i verksamheten tillsammans med 
sitt barn efter ett uppgjort schema. 

 
Vistelsetider 
Vårdnadshavaren/föräldern ansvarar för att ett uppdaterat schema är inlämnat 
till Nattugglan. Vid eventuella ändringar i schemat ska dessa meddelas 
Nattugglan senast 14 dagar innan ändringen ska börjar gälla. Även ett ändrat 
arbetsschemat måste vara undertecknat av arbetsgivaren. För de fall en 
schemaändring inkommit senare än 14 dagar innan ändringen börjar gälla kan en 
plats inte garanteras. För de fall förälder/vårdnadshavare utan godtagbar 
anledning lämnar in arbetsschema senare än 14 dagar innan arbetsschemat 
börjar gälla kan förälder/vårdnadshavare få en varning från förskolechef. Efter 
två varningar kan platsen sägas upp. 
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Barnens schema styrs av föräldrarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt 
när föräldern är ledig. Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den 
tid föräldrarna behöver sova för att få en dygnsvila motsvarande 8 timmar. 

 
Längsta sammanhängande tillsynstid som barnet kan vistas i kommunens 
verksamheter är 72 timmar. 

 
På vardagar kan barn enbart hämtas och lämnas kl. 18:30-21:00 samt kl. 6:00. 
På lördag, söndag och annan helgdag kan barn hämtas och lämnas kl. 6:00-
21:00. 
Ingen hämtning kan således ske mellan kl. 21:00 och 6:00. Anledningen till detta 
är att skapa en lugn miljö för barnen när de ska sova. 

 
Uppsägning av plats 
Uppsägning av plats i kommunal barnomsorg görs i kommunens digitala system 
för barnomsorg eller till utbildningskontoret. Uppsägningstiden är två månader. 
Omsorgsavgiften debiteras under uppsägningstiden. 

 
Om barnet slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatisk 
kvar sin placering med obekväm arbetstid. 

 
Uppsägning av plats från kommunens sida 
Uppsägning från kommunens sida kan efter utredning förekomma vid följande 
tillfällen: 

• Barnet har fått plats på felaktiga uppgifter. 
• Platsen har inte nyttjats på två månader utan giltigt skäl. 
• När förälder/vårdnadshavare trots två varningar inte lämnar nytt 

arbetsschema eller ändring av arbetsschema 14 dagar innan schemat 
börjar gälla utan godtagbar anledning. 

• Barnet inte längre är folkbokfört i Strängnäs och tas emot på förskola i 
den nya folkbokföringskommunen. 

• Det finns två obetalda månadsavgifter och/eller inte uppgjord 
avbetalningsplan följs. Vid delad placering är det endast den icke 
betalande förälderns/ vårdnadshavares del av placering som sägs upp. 
Avgiften för den betalande föräldern/vårdnadshavare kan dock påverkas i 
och med detta. 

 
Avgifter 
Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa. 

 
Se mer om hur betalning sker i Reglerna för placering i förskola, fritidshem eller 
annan pedagogisk omsorg, i Strängnäs kommuns författningssamling. 


