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Plats och tid Sammanträdesrummet Köpmannen, 2020-04-07 kl. 08:00-08:10 

 Beslutande Ersättare 
 Anders Karlsson (M) 

Marianne Gustafson (KD) 
Robert Ciabatti (S)* 

 

Övriga deltagande Katarina Lindberg, sektorschef  
Emma Arnham, sekreterare  
Karin Grunselius, skoljurist 
 
*Deltagande på distans (digitalt)  
 

 

Utses att justera Marianne Gustafson (KD)  

Underskrifter  

Sekreterare   Paragrafer §34/20 

 Emma Arnham    

Ordförande   

 Anders Karlsson (M)  
Justerande    

 Marianne Gustafson (KD)  
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Instans Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2020-04-07 
Justeringsdatum 2020-04-07   
Anslagsdatum 2020-04-07 Överklagningstid  

t o m 
2020-04-29 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 
 

Skövde Stadshus 

 
Underskrift 
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BUNAU § 34/20  
Förslag till reviderad delegationsordning barn- och 
utbildningsnämnden, daterat 2020-04-01 
BUN2018.1204 
 
Behandlat av Datum Ärende 
1 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-07 34/20 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta delegationsordning enligt förslag 
daterat 2020-04-01. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning antagen 2020-03-23, § 29/20. 
 
Bakgrund 

Barn och utbildningsnämndens delegationsordning antas vid ny mandatperiod och 
revideras därefter regelbundet vid behov. 
 
Sektor barn och utbildning har uppmärksammat behov av följande förändringar 
(förändringarna finns markerade i bifogat förslag till delegationsordning daterad 
2020-04-01); 

• För att minska sårbarheten inom organisationen såväl vid sjukdom som vid 
ledigheter etc. föreslås att sektorschef (förvaltningschef) utöver sin rätt till 
vidaredelegering också ges en generell befogenhet att gå in som ersättare 
för samtliga angivna delegater. 
 

• För att minska sårbarheten inom organisationen föreslås vidare en 
revidering gällande ersättare för delegater vid laga förfall. Sektorn föreslår 
att beslutanderätten vid laga förfall för delegat övertas av ersättaren i de fall 
denna utpekas i delegationsordningen.  
 

• Mot bakgrund av de lagregler och förordningar som tillkommit på skolans 
område med anledning av Covid-19 finns anledning att göra tillägg till 
nuvarande delegationsordning avseende beslut som huvudmannen har att 
fatta vid en eventuell tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet.  
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Vid en eventuell stängning av verksamheter på skolområdet ska barn eller 
elever som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet 
få omsorg i den omfattning som behövs för att den samhällsviktiga 
verksamheten ska kunna upprätthållas på en acceptabel nivå. Omsorg ska 
även erbjudas barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i 
behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i 
förskolan eller fritidshem. Detta framgår av  förordning (2020:115) om 
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Om 
regeringen fattar ett sådant beslut ska barnets eller elevens hemkommun 
enligt förordningen informera vårdnadshavare om att omsorg enligt 14 § i 
förordningen finns (jfr 19 § i de fall en huvudman beslutar om tillfällig 
stängning).  
 
Hemkommunen beslutar om vem som ska erbjudas omsorg. 
Hemkommunen ska grunda sitt beslut på ovan nämnd förordning samt 
bestämmelser i föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i 
samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3). 
Om hemkommunen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom 
samhällsviktig verksamhet får den, om det är nödvändigt, begära att 
behovet styrks med intyg från verksamhetsutövaren. Intyg bör enligt 
myndighetens för samhällsskydd och beredskap endast begäras av 
kommunen om det är nödvändigt. Utgångspunkten är att kommunen ska ha 
tillit till verksamhetsutövarens uttryckta behov. Av 2 § i MSB:s föreskrifter 
framgår vidare att omsorg enligt 14 § i förordningen (2020:115) enbart 
behöver erbjudas om vårdnadshavaren inte kan ordna omsorg om barnet på 
annat sätt. 
 
För att säkerställa en effektiv hantering av beslut om vem som ska erbjudas 
omsorg behöver detta beslut delegeras. Sektorn föreslår därför nämnden 
besluta att göra ett tillägg i delegationsordningen på så sätt att beslut om 
vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av huvudmannen vid 
en tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet ska införas. Sektorn 
bedömer att dessa beslut bör delegeras till enhetschef (t.ex. rektor), som är 
den som har kunskap om vårdnadshavares behov av omsorg utifrån 
regleringen. 
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Handlingar 
Förslag till reviderad delegationsordning barn- och utbildningsnämnden, 
daterat 2020-04-01 
Förslag till reviderad delegationsordning barn och utbildningsnämnden, 
daterad 2020-04-01 
 

Skickas till 
Författningssamlingen                                 
SBU ledningsgrupp 
Karin Grunselius, jurist SBU 
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