Prioriterade yrkeskategorier för barnomsorg – för att bibehålla
samhällsviktiga funktioner utifrån Covid - 19
För att få fram de samhällsviktiga funktionerna har Knivsta kommunen utgått från de tolv
prioriterade samhällssektorerna. Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som
uppfyller minst ett av följande villkor:
1. ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i
samhället,
2. verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället
ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.1
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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, samt



Transporter.

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid
spridning av viss smitta.

Prioriterade yrkesgrupper för att bibehålla samhällsviktiga funktioner utifrån Covid-19
 Energiförsörjning
 Elproduktion och distribution
 Drivmedelsförsörjning
 Fjärrvärmeproduktion och distribution
 Drift och säkerhetspersonal vid kärnkraftverk
 Finansiella tjänster
 Kritisk personal inom bankväsende
 Kritisk personal för kontanthantering
 Handel och industri
 Kritisk tillverkningsindustri
 Hälso- och sjukvård samt omsorg
 Akutsjukvård
 Sjukvård och hemsjukvård
 Omsorg av individer med särskilda behov, t.ex. stödboenden, hemtjänst,
boendepersonal
 Socialtjänst
 Tandvård
 Läkemedelstillverkning, distribution och försäljning
 Förskola
 Grundskola
 Fritidshem/klubb
 Fritidsgård
 Elevhälsa
 Skolskjuts
 Städpersonal
 Smittskydd
 Officiella- eller distriktsveterinärer
 Annan kritisk stödverksamhet för hälso- sjukvård samt omsorg
 Information och kommunikation
 Kritisk personal inom IT telefoni
 Lokalmedia
 Distribution av post
 Kommunalteknisk försörjning
 Dricksvattenförsörjning
 Avloppshantering
 Renhållning och avfall
 Väghållning

 Livsmedel
 Kritisk livsmedelsproduktion
 Kritisk måltidsverksamhet
 Kritisk livsmedelsdistribution
 Kritisk livsmedelsförsäljning
 Livsmedelstillsyn
 Militärt försvar
 Offentlig förvaltning
 Lokalledningsförmåga
 Regional ledningsförmåga
 Nationell ledningsförmåga
 Kritisk stödverksamhet för offentlig förvaltning, t.ex. ekonomi, HR, IT eller
fastighetsskötsel
 Begravningsverksamhet
 Skydd och säkerhet
 Alarmering
 Rättsväsende
 Polis
 Häkte och kriminalvård
 Annan kritisk säkerhetsverksamhet
 Räddningstjänst
 Brandvattenförsörjning
 Bevakningsverksamhet
 Hälsoskyddsverksamhet
 Socialförsäkringar
 Allmänna pensionssystemet
 Sjukförsäkring
 Arbetslöshetsförsäkring
 Försörjningsstöd
 Kritiskstödverksamhet för socialförsäkringar
 Transporter
 Kollektivtrafik
 Vägunderhåll
 Järnvägstransport och underhåll
 Vägtransport
 Hamnar
 Flygplats

