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Revidering av barn- och grundskolenämndens 
delegationsordning 

Sammanfattning 

I den pågående coronapandemin finns risk att fritidshem, förskolor och annan pedagogisk 

verksamhet med kort varsel behöver stängas tillfälligt. Därför föreslås att barn- och 

grundskolenämnden delegerar till utbildningschef tillika skolchef att med stöd av 4 § lagen 

(2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära 

händelser i fredstid kunna besluta om tillfällig stängning av fritidshem, förskolor och, i 

förekommande fall, annan pedagogisk verksamhet. Att fatta beslut om vilka barn och elever 

som ska erbjudas omsorg trots en tillfällig stängning föreslås delegeras till rektor.  

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning för barn- 

och grundskolenämnden enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2021.  

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendet 

På grund av coronaviruspandemin har lagen (2020:148) om tillfällig stängning av 

verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid ”stängningslagen” samt 

förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 

spridning av viss smitta ”FUSS” utfärdats. Utbildningschef tillika skolchef har av barn- och 

grundskolenämnden givits delegation att besluta om stängning samt delvis stängning av 

grundskoleenheter med stöd av FUSS. Någon motsvarande delegation finns inte för stängning 

av fritidshem, förskolor och annan pedagogisk omsorg med stöd av stängningslagen. Behovet 

av ett snabbt beslutsfattande i ett sådant ärende aktualiserades för första gången under 

sportlovsveckan i mars 2021 när Smittskydd Stockholm rekommenderade reducering av 

fritidshemsverksamheten i en kommunal grundskola. Detta hanterades i form av ett 

brådskande ordförandebeslut i vilket aktuellt fritidshemshem tillfälligt stängde med stöd av 

stängningslagen (dnr BGN 2020/65-69).  
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I 4 § stängningslagen anges fyra grunder för tillfällig stängning av förskola, annan pedagogisk 

verksamhet samt fritidshem som kan ske efter beslut av huvudmannen:  

 1. om huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid verksamheten är frånvarande med 

anledning av en sådan samhällsfarlig sjukdom som finns angiven i bilaga 2 till smittskyddslagen 

(2004:168) eller i förordning som meddelats med stöd av 9 kap. 2 § samma lag att det under viss tid inte 

går att bedriva verksamheten, 

   2. efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av en sådan sjukdom, 

   3. om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat 

enligt smittskyddslagen, eller 

   4. med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet. 

För att skapa en ändamålsenlig hantering om behov uppstår av en tillfällig stängning av 

aktuella verksamheter (såväl inom ramen för coronapandemin som vid andra extraordinära 

händelser framöver) föreslås att barn- och grundskolenämnden delegerar till utbildningschef 

tillika skolchef att med stöd av 4 § stängningslagen kunna besluta om tillfällig stängning.  

När beslut har fattats om tillfällig stängning är huvudmannen fortsatt skyldig att erbjuda viss 

omsorg enligt stängningslagen 4 § 2 st samt, under denna pandemi, enligt 19 § FUSS. Detta 

gäller förskola och fritidshem för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller 

fritidshem. Det gäller även förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 

kap. skollagen för barn som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet. 

MSB har tagit fram en föreskrift (MSBFS 2020:3) och allmänna råd (MSBFS 2020:4) som 

beskriver vilka samhällssektorer och exempel av samhällsviktiga verksamheter som berörs. De 

förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Att fatta beslut om vilka barn 

och elever som ska erbjudas omsorg trots en tillfällig stängning delegeras till rektor att besluta 

om. 

Följande delegationspunkter föreslås under nytt avsnitt 13. Beslut enligt lag (2020:148) om 

tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid i 

barn- och grundskolenämndens delegationsordning:  

13.1 4 § lag (2020:148) om tillfällig 

stängning av verksamheter på 

skolområdet vid extraordinära 

händelser i fredstid 

Beslut om tillfällig stängning av 

en förskoleenhet, fritidshem eller 

annan pedagogisk verksamhet 

enligt skollagen vid extraordinära 

händelser i fredstid 

Utbildningschef 
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13.2 4§ lag (2020:148) om tillfällig 

stängning av verksamheter på 

skolområdet vid extraordinära 

händelser i fredstid 

Beslut om vilka barn och elever 

som ska erbjudas omsorg trots en 

tillfällig stängning av en 

förskoleenhet, fritidshem eller 

annan pedagogisk verksamhet 

enligt skollagen vid extraordinära 

händelser i fredstid  

Rektor 

Ekonomiska aspekter 

Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan. 

 

 

Maria Assarsson 

Utbildningschef  

 

Bilaga 

- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och grundskolenämnden, daterad  

den 9 mars 2021  
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