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Information till dig som är vårdnadshavare  

från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Vem kan erbjudas omsorg för barn  

om skola, förskola, fritidshem eller annan 

pedagogisk verksamhet stänger? 
MSB1542 – april 2020 

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 

kan regeringen eller en huvudman för förskola, fritidshem 

eller annan pedagogisk verksamhet fatta beslut om att 

stänga verksamheten.  

Om verksamheten stängs måste vissa vårdnadshavare som deltar i 

samhällsviktig verksamhet fortsatt erbjudas omsorg för barn.  

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg 

om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig 

verksamhet. 

Du har dock bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på 

annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar 

i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta 

hand om barnet.  

Hur vet jag om jag deltar i samhällsviktig  

verksamhet? 

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska, utifrån MSB:s Föreskrift 

och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig 

verksamhet (MSBFS 2020:3 och 2020:4), göra en bedömning om den 

verksamhet som bedrivs är samhällsviktig.  

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ska också bedöma vilken 

personal som behövs för att kunna upprätthålla verksamheten på en 

acceptabel nivå.  

Prata med din arbetsgivare eller uppdragsgivare för att få veta om 

du är en av de som behövs. 

Hur ska jag göra om jag behöver omsorg? 

Om du behöver omsorg, och inte har kunnat ordna det på egen 

hand, ska du anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen eller 

huvudmannen för skolan, förskolan, fritidshemmet eller den 

pedagogiska verksamhet det gäller.  

Hemkommunen eller huvudmannen kan ge dig information om hur 

du ska anmäla behov av omsorg för barn. 

Vad är samhällsviktig 

verksamhet? 

Det är verksamheter som kan orsaka 

samhällsstörningar vid störningar i 

eller bortfall av verksamheten. Eller 

sådana som behövs för att hantera en 

pågående samhällsstörning. 

De bedrivs av ett stort antal privata 

och offentliga aktörer. 

Regeringen har pekat ut 12 

samhällssektorer inom vilka 

samhällsviktig verksamhet finns: 

 Energiförsörjning 

 Finansiella tjänster 

 Handel och industri 

 Hälso- och sjukvård samt 
omsorg 

 Information och 
kommunikation 

 Kommunalteknisk 
försörjning 

 Livsmedel 

 Militärt försvar 

 Offentlig förvaltning 

 Skydd och säkerhet 

 Socialförsäkringar 

 Transport 
 
Beskrivningar och exempel på vilka 

verksamheter som är samhällviktiga 

inom dessa sektorer finns i:  

Föreskrift och allmänna råd om 

omsorg för barn med vårdnadshavare 

i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 

2020:3 och 2020:4). 

Läs mer på webbsidan: 

www.msb.se/foreskriftomsorg 

https://msb.se/
https://www.msb.se/foreskriftomsorg
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Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, kan du 

behöva styrka ditt behov av omsorg med intyg från din arbetsgivare 

eller uppdragsgivare.  

Hur långt ska jag som vårdnadshavare gå för att  

ordna omsorg ”på annat sätt”?  

Du bör i första hand se över möjligheten att hålla barnen hemma, 

eftersom syftet med en skolstängning är att minska risken för 

smittspridning.  

 

Anlita inte personer i riskgrupper, till exempel äldre släktingar,  

som barnvakt! 

 

 

Vart vänder jag mig vid frågor? 

Frågor om vad som gäller vid skolstängning:  

Huvudman för skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk 

verksamhet.  

Frågor om vad samhällsviktig verksamhet och Föreskrift och 

allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i 

samhällsviktig verksamhet:  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Webb: www.msb.se/foreskriftomsorg 

E-post: samhallsviktigverksamhet@msb.se  

! 

Vem är huvudman? 

Huvudmannen är kommunen om 

det är en kommunal förskola eller 

skola och till exempel skolans 

styrelse om det är en fristående 

förskola eller skola  
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