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Ansökan om plats 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har förtydligat vad som gäller om en 
skola/förskola stänger och en vårdnadshavare är behov av att jobba då han eller hon har en 
samhällsviktig funktion och behöver omsorg för sitt barn. Förskola och fritidshem ska också 
erbjudas barn eller elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin 
utveckling, som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.  

Finns det två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig verksamhet bör, som 
utgångspunkt den andra ta hand om barnet. För varje inkommen begäran om omsorg måste 
Bollebygds kommun fatta beslut om rätt till omsorg enligt förordningen från MSB och bör utgå 
från de uppgifter som lämnas av vårdnadshavaren.  

Intyg enligt 15 § kan begäras men innebär inte per automatik att vårdnadshavaren har rätt till 
omsorg utan är underlag för huvudmans beslut om sådan.  

Barnets namn Personnummer Barnets nuvarande förskola/fritidshem 

Namn vårdnadshavare 1 Personnummer Telefonnummer 

Namn vårdnadshavare 1 Personnummer Telefonnummer 

☐ Jag har fått information från min arbetsgivare att jag behövs för att upprätthålla den
samhällsviktiga verksamheten jag arbetar i och därmed behöver omsorg
☐ Jag kan inte ordna omsorg på annat sätt

Om ovanstående är ifyllt  
Finns behov av omsorg utanför ramtiden? (Ramtiden är vardagar klockan 6-18) 
☐ Ja ☐ Nej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

☐ Mitt/vårt barn behöver omsorg på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl för sin
utveckling.

_______________ 
Datum 

_________________________________  ___________________________________ 
Underskrift vårdnadshavare 1     Underskrift vårdnadshavare 2 



 
 
 

 
 

 
Beslut 
 
☐  För att kunna ta ställning till beslut utifrån MSB:s föreskrifter (2020:3) behöver ansökan 
kompletteras med arbetsgivarintyg.  
☐  Ja, vårdnadshavare har rätt till omsorg  
☐  Nej, vårdnadshavare har inte rätt till omsorg  
 
 
 
 
______________________________________         ____________________________ 
Förvaltningschef                   Datum 
 
 
I och med att du undertecknar och skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Bollebygds kommun. 
Uppgifterna kommer att användas för Bollebygds kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i 
enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. På bollebygd.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur 
Bollebygds kommun hanterar personuppgifter.  
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