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  Anslag 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Landsort och Teams, 2022-01-26 kl. 13.29-13.55 

Mötet ajourneras kl. 13.31-13.40 

Beslutande 
Marcus Svinhufvud, (M), ordförande 

Tobias Östring, (L), vice ordförande  

Jimmy Norell, (M) 

Maud Sjödén, (C) 

Bengt-Göran Petersson, (KD) 

Gill Lagerberg, (S), andre vice ordförande 

Johan Forsman, (S) 

Ingrid Bergander, (S) 

Lena Dafgård, (SN) 

Emma Solander, (MP) 

Rebecca Ädel, (SD) 

Icke tjänstgörande ersättare 
Se sida 2. 

 

Övriga deltagare 
Se sida 2. 

Paragrafer 
§ 3 

Justeringens plats och tid 
Ärendet direktjusteras. 

 

Underskrifter 
 

 

Marcus Svinhufvud, (M) 

Ordförande 

Johan Forsman, (S) 

Justerare 

 

  
 

Carolin Sjöstrand 
Sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
Lena Poolsaar (M) 

Eva Hartell (L)  

Håkan Falk (M) 

Linnea Johansson (KD) 

Amanda Hedström (S) 

Ie Frisén (S)  

Åse Hermansson (SN)  

Katrina Winter (V)  

Carl Marcus (SD)  

 

Övriga deltagare 
Mats Öhlin, tillförordnad förvaltningschef  

Robert Jägare, avdelningschef förvaltningsstab  

Annika Setterquist, skolchef grund- och grundsärskola  

Katarina Malmström, avdelningschef stöd och utveckling  

Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M)  

Henrik Schmidt, kommunikatör  

Carolin Sjöstrand, nämndsekreterare  

Personalrepresentant, TCO  

Personalrepresentant, SACO 
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Innehållsförteckning  

§ 3/22 Beslut om omsorg för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom 

samhällsviktiga verksamheter 
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§ 3/22 BUN/2020/0068/606- 

Beslut om omsorg för barn som har vårdnadshavare som 

arbetar inom samhällsviktiga verksamheter  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till förvaltningschef delegera beslut om erbjudande av 

omsorg för barn till vårdnadshavare som har rätt till plats för sina barn i förskola eller fritidshem 
enligt lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i 

fredstid.  
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschef har rätt att uppdra åt annan anställd i 
kommunen att fatta beslutet. Beslut som fattas ska återrapporteras till förvaltningschef. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämnden ska få återrapportering om eventuella fattade 
beslut vid nästkommande nämnd.   

Reservationer och särskilda yttranden 
Tobias Östring, (L), meddelar att Liberalerna lämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Ärendet 
Enligt lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i 

fredstid § 4 (SFS 2020:148) har huvudman rätt att besluta att en förskoleenhet, fritidshem eller 

pedagogisk verksamhet ska stängas tillfälligt. Vid en stängning ska huvudmannen erbjuda omsorg 

till barn med särskilt stöd samt barn vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Den 

omsorg som erbjuds får innebära lättnader för huvudmannen i förhållande till krav på utbildningen i 

skollagen (SFS 2020:148 § 4).  

Under januari 2022 har barn- och utbildningsförvaltningen erfarit mycket hög sjukfrånvaro bland 

verksamheternas personal med anledning av det virus som orsakar covid-19 eller till följd av 

Folkhälsomyndighetens restriktioner att stanna hemma vid sjukdomssymptom. Förvaltningen 

bedömer att det finns en risk att fler åtgärder behöver vidtas om sjukfrånvaron även fortsättningsvis 

håller kritiskt höga nivåer. I nuläget arbetar förvaltningen förberedande genom att utveckla 

organisationen kring att möjliggöra erbjudandet av omsorg för de barn vars vårdnadshavare som 

arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Organisationen omfattar bland annat administrativ 

förberedelse, planering av verksamhet och fördelning av resurser. Vid en eventuell stängning 

behöver beslut fattas omgående för de barn som fortfarande är i behov av omsorg utifrån gällande 

regelverk.  

Med anledning av de osäkra omständigheterna och att händelseförloppen kan gå mycket snabbt 

gällande beslut om stängning av verksamhet, föreslår förvaltningen att förvaltningschef delegeras 

beslutanderätt om omsorg till de barn som är i behov av omsorg med anledning av att deras 

vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. Förvaltningen bedömer att den 

flexibilitet i beslutsfattande som delegeringen ger organisationen ger stora fördelar i att snabbt fatta 

beslut, meddela vårdnadshavare och omfördela nödvändiga resurser.  

En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller viss grupp av ärenden (7 kap. 5 § Kommunallag). En nämnd får besluta att en 

förvaltningschef, som fått delegation ges rätt att vidaredelegera beslutanderätten till en annan 
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anställd inom kommunen (7 kap. 6 § Kommunallag). För att medge förändringar i organisationen 

kring beslutsfattande föreslår förvaltningen att förvaltningschef ska få rätt att vidaredelegera 

beslutanderätten gällande omsorg för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom 

samhällsviktiga verksamheter. Förvaltningen föreslår att fattade beslut ska anmälas till 

förvaltningschefen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till förvaltningschef delegera beslut om erbjudande av 

omsorg för barn till vårdnadshavare som har rätt till plats för sina barn i förskola eller fritidshem 
enligt lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i 

fredstid.  
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschef har rätt att uppdra åt annan anställd i 

kommunen att fatta beslutet. Beslut som fattas ska återrapporteras till förvaltningschef.  
 

Yrkanden 
Ingrid Bergander, (S), yrkar på tillägget att nämnden ska få återrapportering om eventuella fattade 

beslut vid nästkommande nämnd. Emma Solander, (MP), Bengt-Göran Petersson, (KD), Gill 

Lagerberg, (S), Lena Dafgård, (SN), Jimmy Norell, (M), Johan Forsman, (S), Maud Sjödén, (C), 
Rebecca Ädel, (SD), yrkar bifall till Ingrid Berganders, (S), tilläggsyrkande.  

Emma Solander, (MP), Bengt-Göran Petersson, (KD), Gill Lagerberg, (S), Lena Dafgård, (SN), Jimmy 

Norell, (M), Johan Forsman, (S), Maud Sjödén, (C), Rebecca Ädel, (SD), Ingrid Bergander, (S), yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande BUN/2020/0068/606-28 
Bilaga 1, Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet MSBFS 

2020:3 

 

Skickas till 
Skolchef förskola 
Skolchef grund- och grundsärskola  

Rektorer BUF  

Smittskyddssamordnare  
Kommunikatör BUF  

Akt 
 

 
 


