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Information till dig som är arbetsgivare eller uppdragsgivare (verksamhetsutövare)  
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Vilken personal kan få omsorg för barn  
om skola, förskola, fritidshem eller 
annan pedagogisk verksamhet 
stänger?  
MSB1541 - 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 skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 
stängs och vårdnadshavare måste stanna hemma för att ta hand om 
barn kan det få stor påverkan på samhällsviktig verksamhet som 
måste bedrivas för att värna människors liv och hälsa och för att 
upprätthålla samhällets funktionalitet. 

Därför måste vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, 
under vissa förutsättningar, fortsatt erbjudas omsorg för barn även 
om dessa verksamheter stängs.  

Huvudmannen beslutar om omsorg 
Det är ytterst huvudmannen som beslutar vilka som kan få omsorg. 
Beslutet ska utgå från Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med 
vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3 och 2020:4) och 
från den bedömning som du som verksamhetsutövare gör om din 
verksamhet uppfyller kriterierna för samhällsviktig verksamhet enligt 
föreskriften.  

Bedöm din verksamhet 
Det är viktigt att du som verksamhetsutövare inför eller vid en 
stängning gör en bedömning av om din verksamhet är samhällsviktig 
enligt föreskriften. Du ska även göra en prioritering för att kunna 
upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå och utifrån det 
bestämma vilken personal som krävs.  

Vad som är en acceptabel nivå är det du som verksamhetsutövare som 
bäst bedömer utifrån att en grundläggande funktionalitet behöver 
upprätthållas i samhället. Det här upplägget bygger på ansvar och tillit 
– alla måste ta ansvar och hjälpas åt att minska smittspridningen. 
Behåll bara den personal i tjänst som är mest nödvändig för att kunna 
upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.   

Inga krav på 
anmälan om 
samhällsviktig 
verksamhet  
Du som verksamhetsutövare, 
till exempel arbetsgivare eller 
uppdragsgivare, ska inte 
anmäla till någon att du 
bedriver en samhällsviktig 
verksamhet. Det är bara på 
begäran från huvudman som 
ni behöver intyga att er 
personal arbetar i 
samhällsviktig verksamhet.  

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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Förbered dig genom att: 
 

1. Bedöma om du bedriver samhällsviktig verksamhet utifrån de 
kriterier som anges i Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med 
vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3 och 2020:4).  

Använd”Stöd till verksamhetsutövare: är min verksamhet samhällsviktig vid en 
stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?” (MSB 
1537) 

 

2. Identifiera vilka delar av verksamheten som är prioriterade och 
vilken personal som krävs för att upprätthålla verksamheten på en 
acceptabel nivå.  

 

3. För en dialog med personal som behövs för att upprätthålla den 
samhällsviktiga verksamheten på en acceptabel nivå.  

Om personal är beroende av omsorg för barn och inte kan lösa det på 
annat sätt ska berörd personal (vårdnadshavare) anmäla sitt behov av 
omsorg till hemkommunen eller huvudmannen för skolan, förskolan, 
fritidshemmet eller den pedagogiska verksamhet det gäller.  

Om huvudmannen begär det kan du behöva intyga att 
vårdnadshavares arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla er 
samhällsviktiga verksamhet.  

 

Hitta stöd på msb.se 

Föreskriften som reglerar 
vilka som ska erbjudas 
omsorg 

Föreskrift och allmänna råd om 
omsorg för barn med vårdnads-
havare i samhällsviktig verksamhet 
(MSBFS 2020:3 och 2020:4) 

Stöd i att identifiera och 
planera vilken personal 
som behövs 

”Är min verksamhet samhallsviktig 
vid en stängning av förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk 
verksamhet?” (MSB 1537) 

Planeringsstöd för bortfall av 
personal, varor och tjänster  
(MSB 1519) 

Information om och 
exempel på intyg  

Exempel på vad ett intyg för att 
styrka att en vårdnadshavare deltar i 
samhällsviktig verksamhet kan 
innehålla 

 

www.msb.se/foreskriftomsorg 


