Barn och utbildning

Anmälan om behov av omsorg på förskola eller fritidshem för
vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete
Observera! Innan du anmäler behov av omsorg ska du ta del av informationen på
blankettens baksida.
Barnets namn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Sökande vårdnadshavare namn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Telefonnummer

E-post

Barnets placering
Förskola/fritidshem

Avdelning

Sökande vårdnadshavare:
Jag har enligt min arbetsgivare ett arbete i en samhällsviktig verksamhet. Om regering eller huvudman
bestämmer sig för att stänga förskolor och skolor har jag ett behov av omsorg.
Om Sundsvalls kommun efterfrågar det, kan jag styrka mitt behov av omsorg med intyg från arbetsgivare.
Vid gemensam vårdnad:
Barnets andra vårdnadshavare har ett arbete i en samhällsviktig verksamhet. Om regering eller
huvudman bestämmer sig för att stänga förskolor och skolor har hen ett behov av omsorg.
Om Sundsvalls kommun efterfrågar det, kan hen styrka sitt behov av omsorg med intyg från arbetsgivare.
Vid gemensam och ensam vårdnad
Det finns ingen annan vuxen som kan ta hand om barnet

Jag/intygar att uppgifterna är riktiga.

________________________________________
Ort och datum

________________________________________
Sökandes underskrift

________________________________________
Sökandes namnförtydligande

Skicka blanketten till: Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningskontoret, 851 85 Sundsvall

Barn och utbildning, april 2020

Behov av omsorg på förskola eller fritidshem för
vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete
För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan regeringen, kommunen eller den
enskilde huvudmannen besluta om att stänga förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.
Vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet kan, under vissa förutsättningar,
erbjudas omsorg för barn, trots att den ordinarie verksamheten är stängd.
Syftet med att stänga förskola och skola är att hindra smittspridning. Du har därför bara rätt till
omsorg för barnet om:
1. du har ett arbete i samhällsviktigt verksamhet och din chef har informerat dig att du
behövs i verksamheten vid en stängning av förskolan eller skolan
2. barnets andra vårdnadshavare också arbetar i samhällsviktig verksamhet och behövs i
verksamheten vid en stängning av förskolan eller skolan
3. det inte finns någon annan vuxen som kan ta hand om barnet (med annan vuxen avses en
person som inte är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp)
Du ska, om Sundsvalls kommun efterfrågar det, kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning i vad som är
samhällsviktig verksamhet och vad som förväntas av dig som vårdnadshavare.
www.msb.se/samhallsviktigverksamhet/foreskrift-om-omsorg

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i samtliga Eus
medlemsstater. Personuppgifterna i ansökan behandlas från och med den 25 maj 2018 i
enlighet med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt
intresse. Informationen lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa
ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Personuppgiftsansvarig är Barn- och
utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall. Dataskyddsombudet når du via
kommunens växel 060-19 10 00. Fram till den 25 maj 2018 gäller personuppgiftslagen, för
mer information se www.sundsvall.se

