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Barn- och utbildningsnämndens protokoll 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.30–11.00 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Öyvind Höiberg, controller 
Helen Larsholt, tf förvaltningschef 
Lisa Kling, sekreterare 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 134 

Sekreterare 
Lisa Kling 

Ordförande 
Louise Thunström 

Justerare 
Erik Norderby 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens 
hemsida (anslagstavlan). 

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-06 

Tillkännagivet från och med  

Tillkännagivet till och med  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  

Nämnd/Styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-06 

Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0282-600 
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Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0282-600 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande ledamöter Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 
Erik Norderby, 2:e vice ordförande (C) 
Kristina Frigert (M) 
Agne Andrésen (M) 
Andreas Brage (C) 
Ida Jakobsson (S) 
Michael Halvarsson (MP) 
Eva Andersson (SD) 
Christian Haneson (L), tjänstgörande ersättare 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare 
Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare 

Ersättare Tyrone Andersson (S) 
Roar Olsen (SD)  
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BUN 2022/0282-600 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Innehåll 
Ärende Sida 
Delegat för beslutsfattande ifråga om tillfällig stängning av verksamhet på skolområdet vid extraordinära 
händelser i fredstid (SFS 2020;148) 4 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Delegat för beslutsfattande ifråga om tillfällig 
stängning av verksamhet på skolområdet vid 
extraordinära händelser i fredstid (SFS 2020;148) 
Paragraf BUN § 134 Ärendenummer BUN 2022/0091-600 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 § 1 stycket i Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksam-
heter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid får en huvudman 
besluta att en förskoleenhet, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 
enligt skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt 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. Huvudmannen ska dock, trots ett beslut enligt första stycket, 
erbjuda; 

1. förskola för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i 
förskola,   

2. fritidshem för elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i 
fritidshem, eller 

3. förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap 
skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i 
samhällsviktig verksamhet.  

Under coronapandemin fattade Krisledningsnämnden den 2 februari 2022, 
KLN, § 12 att delegera till förvaltningschefen för Barn- och 
utbildningsförvaltningen att besluta om tillfällig stängning av enskilda 
avdelningar inom barnomsorgsverksamheten och enskilda klasser inom 
grundskolan på grund av personalbrist med anledning av covid-19. Detta 
beslut fattades för att effektivisera beslutsgången. 

Det är inte längre pandemi och covid -19 betraktas inte längre som en 
samhällsfarlig sjukdom och Krisledningsnämndens beslut är inte längre 
tillämpligt. Det skulle dock kunna bli aktuellt för huvudmannen att tillfälligt 
stänga en verksamhet inom skolområdet i samband med extraordinära 
händelser i fredstid.  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning reviderades under våren 
2022 och den nuvarande gäller från och med 2022-05-01, men beslutet att 
tillfälligt stänga en verksamhet på skolområdet vid extraordinära händelser i 
fredstid (SFS 2020:148) finns inte med i gällande delegationsordning.  

I avvaktan på genomgång av Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning inför den årliga revideringen föreslås att Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att delegera till Barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott att kunna fatta beslut enligt lag (2020:148) om 
tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära 
händelser i fredstid.  

Ett beslut om tillfällig stängning som fattats av Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott ska anmälas till Barn- och utbildnings-
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att delegera till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta om 
tillfällig stängning av verksamhet på skolområdet vid extraordinära 
händelser i fredstid (SFS 2020:148),  
 
att ärendetypen skrivs in i Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning vid kommande revidering samt 
 
att beslutet justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Skolchef 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: QKGkbGCqwhACFtX9olcJnQ

LISA KLING

2022-09-06 09:08

Serienummer: XEH/OS4Htu4Hy77KKCLY3w

ERIK NORDERBY

2022-09-06 10:03

Serienummer: Mgld2QN6hD0ZPgnBLlvN/Q

LOUISE THUNSTRÖM

2022-09-06 10:16

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
2f

dc
ab

3c
-b

d0
d-

4b
56

-a
8a

1-
7d

e1
63

6e
08

7e



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll § 134 - för justering.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet
2022-09-06 09:06 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-06 09:06 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-06 09:06 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-06 09:06 En avisering har skickats till Louise Thunström
2022-09-06 09:06 En avisering har skickats till Erik Norderby
2022-09-06 09:07 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lisa Kling
2022-09-06 09:08 LISA KLING har signerat dokumentet Protokoll § 134 - för justering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

QKGkbGCqwhACFtX9olcJnQ)
2022-09-06 09:08 Alla dokument har undertecknats av Lisa Kling
2022-09-06 10:02 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Erik Norderby
2022-09-06 10:03 ERIK NORDERBY har signerat dokumentet Protokoll § 134 - för justering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

XEH/OS4Htu4Hy77KKCLY3w)
2022-09-06 10:03 Alla dokument har undertecknats av Erik Norderby
2022-09-06 10:16 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Louise Thunström
2022-09-06 10:16 LOUISE THUNSTRÖM har signerat dokumentet Protokoll § 134 - för justering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

Mgld2QN6hD0ZPgnBLlvN/Q)
2022-09-06 10:16 Alla dokument har undertecknats av Louise Thunström
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Barn- och utbildningsnämndens protokoll 


Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.30–11.00 


Ledamöter Se nästa sida. 


Övriga närvarande Öyvind Höiberg, controller 
Helen Larsholt, tf förvaltningschef 
Lisa Kling, sekreterare 


Justeringens plats och tid  


Paragrafer 134 


Sekreterare 
Lisa Kling 


Ordförande 
Louise Thunström 


Justerare 
Erik Norderby 


ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens 
hemsida (anslagstavlan). 


Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-09-06 
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Tillkännagivet till och med  


Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  
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Beslutande ledamöter Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 
Erik Norderby, 2:e vice ordförande (C) 
Kristina Frigert (M) 
Agne Andrésen (M) 
Andreas Brage (C) 
Ida Jakobsson (S) 
Michael Halvarsson (MP) 
Eva Andersson (SD) 
Christian Haneson (L), tjänstgörande ersättare 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare 
Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare 


Ersättare Tyrone Andersson (S) 
Roar Olsen (SD)  
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Delegat för beslutsfattande ifråga om tillfällig 
stängning av verksamhet på skolområdet vid 
extraordinära händelser i fredstid (SFS 2020;148) 
Paragraf BUN § 134 Ärendenummer BUN 2022/0091-600 


Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 § 1 stycket i Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksam-
heter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid får en huvudman 
besluta att en förskoleenhet, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet 
enligt skollagen (2010:800) ska stängas tillfälligt 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. Huvudmannen ska dock, trots ett beslut enligt första stycket, 
erbjuda; 


1. förskola för barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i 
förskola,   


2. fritidshem för elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i 
fritidshem, eller 


3. förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap 
skollagen för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i 
samhällsviktig verksamhet.  


Under coronapandemin fattade Krisledningsnämnden den 2 februari 2022, 
KLN, § 12 att delegera till förvaltningschefen för Barn- och 
utbildningsförvaltningen att besluta om tillfällig stängning av enskilda 
avdelningar inom barnomsorgsverksamheten och enskilda klasser inom 
grundskolan på grund av personalbrist med anledning av covid-19. Detta 
beslut fattades för att effektivisera beslutsgången. 


Det är inte längre pandemi och covid -19 betraktas inte längre som en 
samhällsfarlig sjukdom och Krisledningsnämndens beslut är inte längre 
tillämpligt. Det skulle dock kunna bli aktuellt för huvudmannen att tillfälligt 
stänga en verksamhet inom skolområdet i samband med extraordinära 
händelser i fredstid.  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 


 


Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning reviderades under våren 
2022 och den nuvarande gäller från och med 2022-05-01, men beslutet att 
tillfälligt stänga en verksamhet på skolområdet vid extraordinära händelser i 
fredstid (SFS 2020:148) finns inte med i gällande delegationsordning.  


I avvaktan på genomgång av Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning inför den årliga revideringen föreslås att Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att delegera till Barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott att kunna fatta beslut enligt lag (2020:148) om 
tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära 
händelser i fredstid.  


Ett beslut om tillfällig stängning som fattats av Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott ska anmälas till Barn- och utbildnings-
nämnden. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  


att delegera till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta om 
tillfällig stängning av verksamhet på skolområdet vid extraordinära 
händelser i fredstid (SFS 2020:148),  
 
att ärendetypen skrivs in i Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning vid kommande revidering samt 
 
att beslutet justeras omedelbart. 


Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Skolchef 
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