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Beslut om att förskolor får stängas i de fall en stor 
andel av personalen är frånvarande med anledning av 
en samhällsfarlig sjukdom  

Beslut 
1. Med stöd av 4 § första stycket 1 lagen om tillfällig stängning av 

verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid 
och 19 § förordningen om utbildning i vissa skolformer i skol-
väsendet vid spridning av viss smitta (FUSS) beslutar utbildnings-
nämnden att förskolor kan stängas enligt följande. 

2. Verksamhetschef förskola beslutar om hela eller delar av en förskola 
behöver stänga och för vilken period inom ramen för detta besluts 
giltighet, förskolan eller del av dess verksamhet behöver vara stängd. 

3. För de barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas 
i förskola eller som har en vårdnadshavare som deltar i sådan sam-
hällsviktig verksamhet inom de samhällssektorer som anges i 17 § 
FUSS bedrivs verksamheten vid ordinarie förskola.  

4. Bildningsförvaltningen ska snarast ta fram en vägledning för hur 
vårdnadshavare ska anmäla behov av förskola. 

5. Utbildningsnämnden delegerar till bildningsdirektören om att med 
stöd av 15 § tredje stycket FUSS begära att behovet av förskola för 
barn som har vårdnadshavare som deltar i sådan samhällsviktig verk-
samhet som anges där, styrks med intyg från den som bedriver den 
samhällsviktiga verksamheten. 

Detta beslut gäller från och med den 26 januari 2022 till och med den 4 
februari 2022.  

Detta beslut fattas av utbildningsnämndens ordförande med stöd av 6 kap. 
39 § kommunallagen och punkten 1.1.1 i utbildningsnämndens delegations-
ordning. 

Skäl för beslutet 
I 4 § lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid 
extraordinära händelser i fredstid (stängningslagen) anges att vid extra-
ordinära händelser i fredstid får en huvudman under vissa omständigheter 
besluta att förskola ska stängas tillfälligt. En sådan omständighet är att 
huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid verksamheten 
är frånvarande med anledning av en samhällsfarlig sjukdom att det under 
viss tid inte går att bedriva verksamheten. Coronaviruset och sjukdomen 
Covid-19 utgör sådan samhällsfarlig sjukdom. 
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Om huvudmannen fattar ett beslut att tillfälligt stänga förskola på denna 
grund ska huvudmannen ändock, enligt samma lagrum, erbjuda barn som 
ingår i följande kategorier förskola: 

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

 ingen vårdnadshavare kan vara hemma från arbetet på grund av 
arbete inom samhällsviktig verksamhet. 

Bestämmelserna i stängningslagen kompletteras genom förordningen om 
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 
(FUSS). Av 19 § FUSS följer att verksamheten för dessa barn så långt som 
möjligt ska motsvara den verksamhet som barnet normalt skulle delta i.  

Vidare gäller följande1. 

 Kommunen ska informera vårdnadshavarna om att verksamheten 
finns.  

 Barnets eller elevens vårdnadshavare ska anmäla behov av omsorg 
till hemkommunen.  

 Kommunen får begära att behovet styrks med intyg från den som 
bedriver den samhällsviktiga verksamheten.  

 Socialtjänsten kan anmäla behov av omsorg för ett barn som av 
fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i 
sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola.  

 Om det behövs får hemkommunen överlämna uppgifter på 
entreprenad till en annan huvudman. 

I 17 § FUSS anges att 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 skade-
verkningarna blir så små som möjligt. 

Av 14 § FUSS följer att den samhällsviktiga verksamheten ska finnas inom 
vissa samhällssektorer. I 17 § FUSS anges att det är dessa som avses; 

1. energiförsörjning 
2. finansiella tjänster 

 
1 15-16 §§ FUSS 
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3. handel och industri 
4. hälso- och sjukvård samt omsorg 
5. information och kommunikation 
6. kommunalteknisk försörjning 
7. livsmedel 
8. militärt försvar 
9. offentlig förvaltning 
10. skydd och säkerhet 
11. socialförsäkringar 
12. transporter 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan komplettera med 
ytterligare samhällssektorer samt besluta om ytterligare bestämmelser om 
omsorg för barn med vårdnadshavare med samhällsviktig verksamhet inom 
de angivna sektorerna. 

Bedömning 

Det är en svår personalsituation vid de kommunala förskolorna på grund av 
att många är sjuka i covid-19 eller är i karantän. Det finns därför ett behov 
av att kunna stänga eller delar av olika förskolor. Utbildningsnämnden gör 
sålunda den principiella bedömningen att förutsättningarna är uppfyllda för 
att förskolor behöver stänga med stöd av 4 § 1 stängningslagen, för andra 
barn än de som enligt den lagen och FUSS har rätt till förskola. Detta gäller 
från och med onsdagen den 26 januari 2022 till och med fredagen den 4 
februari 2022. Om det behövs för tid därefter så kan perioden komma att 
förlängas. 

Det är dock en dag till dag-fråga hur mycket personal som kan vara i tjänst. 
Vilka förskolor som behöver stänga när och under vilken period samt om 
hela förskolan behöver stänga, måste kunna avgöras med kort varsel. 
Utbildningsnämnden uppdrar därför till verksamhetschef förskola att fatta 
beslut om stängning. Det kan avse hela förskolan eller delar av dess 
verksamhet. Verksamhetschef förskola beslutar då också om för vilken 
period förskolan/delar av dess verksamhet ska vara stängt.  

För barn som enligt vad som har angetts ovan har rätt till förskola även om 
förskolan är stängt, ska verksamheten bedrivas i den lokal där barnen i 
vanliga fall har sin förskola. 

Om det i enstaka fall bedöms att vårdnadshavare måste styrka att det före-
ligger en rätt till förskola för ett barn, så ska bildningsdirektören kunna 
besluta om det.  

Beslut med anledning av den stora personalfrånvaron på grund av smitt-
spridningen måste fattas snarast möjligt. Utbildningsnämndens nästkom-
mande sammanträde kan inte avvaktas och beslutet fattas därför av ord-
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förande i enlighet med 6 kap. 39 § kommunallagen och 1.1.1 i utbildnings-
nämndens delegationsordning.  

 
 

Monica Renstig 
Ordförande i utbildningsnämnden  
 
 
Expedieras 
Rektorer med förskola 
Vårdnadshavare till barn som har förskola 
Fristående utförare av förskola 
Kommunstyrelsen 


