
Anmäl behov av omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet 

Anmäl behov av omsorg vid stängd förskola/skola 
Kommunen erbjuder dig som arbetar inom så kallad ”samhällsviktig verksamhet” möjlighet till omsorg för 
barn, om förskolor och skolor skulle stängas i syfte att minska smittspridning av coronavirus. För att vara 
berättigad plats behöver din arbetsgivare ha meddelat dig att ditt arbete bedöms vara samhällsviktigt. 
Läs mer om vad som är samhällsviktig verksamhet här: 
https://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet 
Omsorg kommer att gälla oavsett om du har barn på en kommunal eller fristående förskola eller skola. Det 
gäller också för dig som inte nyttjat förskola eller fritidshem tidigare men har ett behov under en period då 
förskolan/skolan är stängd och du har ett samhällsviktigt yrke. 

Anmäl behov av: 
• Omsorg istället för förskola 
• Omsorg istället för skola F-6 
• Omsorg obekväm arbetstid kvällar, nätter och helger 
• Omsorg inom LSS - Tallbacken 

Verksamheten för skolbarn kommer under hela dagen att likna fritidshemsverksamhet. 
  
Kontroll av rätt till omsorg 
Kommunen kan i vissa fall begära intyg från arbetsgivare för att styrka dina uppgifter. 
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