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Planering inom barn- och utbildningsförvaltningen 

inför en pandemi  

 
Inom barn-och utbildningsförvaltningen finns tio verksamheter: 

• Förskola 1–5 år 

• Öppen förskola på familjecentralen 

• Förskoleklass (6 år) 

• Grundskola, årskurs 1–9 

• Fritidshem 

• Obligatorisk särskola 

• Gymnasiesärskola 

• Omsorg enligt LSS (Lagen om stöd och service)  

• Gymnasieskola 

• Viss administration och ledning 
 
Vid en pandemi är det viktigt att vårdnadshavare till barn med omsorgsbehov kan 
förvärvsarbeta för att samhällsviktiga funktioner inte ska riskeras.  

 

För att förhindra smittspridning eller på grund av hög 

sjukfrånvaro kan skolor och förskolor stängas 

En stängning för att hindra smittspridningen kan vara effektiv, om den görs i tid. 
Effekten måste vägas mot konsekvenserna i samhället när yrkesverksamma         
vårdnadshavare stannar hemma för att ta hand om sina barn. I synnerhet om 
vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktiga områden som exempelvis sjukvården.  
Lokala myndigheter, skolor och förskolor har rätt att i samråd med smittskyddsläkare 
fatta beslut om att stänga verksamheten.  

Alla elever i skolan omfattas av arbetsmiljölagstiftningen och därför har skolans  

ledning samma ansvar som arbetsgivare att hantera en pandemi. 
 

Anställda och smitta 

Anställd som har varit i ett smittdrabbat område 
Närmaste chef ska, om möjligt, kontakta den anställde innan denne kommer tillbaka 
till arbetsplatsen för att ta reda på aktuellt hälsotillstånd. Personen ska uppmanas till 
sjukskrivning om medarbetaren uppger sig ha symtom och direkt via telefon 
kontakta sjukvården genom Vårdguiden 1177. 

  

Åtgärder för att förhindra smittspridning 
Enligt Region Jönköpings läns smittskyddsläkare finns det inget som stöder att 
symptomfria personer ska hållas hemma ur ett smittskyddsperspektiv.  
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Det kan möjligen i undantagsfall finnas andra skäl att låta den anställde vara/arbeta 
hemma, såsom oro på arbetsplatsen. Beslut om detta fattas av förvaltningschef/ 
bolagschef.  
Den anställde behåller då sina avlöningsförmåner. Beslutet ska dokumenteras och 
kommuniceras till HR-chef. 
  
Arbetsgivaren kan även med stöd av gällande kollektivavtal förbjuda den anställde att 
arbeta för att förhindra att smitta sprids. Detta är möjligt även om beslut av smitt-
skyddsläkare inte finns. Under förbudet behåller den anställde sina  
avlöningsförmåner. Beslut om avstängning fattas enligt delegation och ska 
kommuniceras till HR-chef. 
  
Vid risk för smitta ska anställd som kan arbeta hemifrån ges denna möjlighet. För att 
minimera eventuell smittspridning ser arbetsgivaren det som naturligt att den anställ-
de även utanför arbetstid enbart vistas i bostaden. 
Medarbetaren kan, efter ansökan hos Försäkringskassan, få smittbärarpeng om 
vederbörande måste avstå från att arbeta och då går miste om inkomst. Möjligheten 
till smittbärarpeng infaller vid något av följande skäl: 
• En läkare har beslutat att medarbetaren inte får arbeta på grund av att hen är 

smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. 
• Medarbetaren ska söka läkare för att utreda om hen har en smittsam sjukdom. 
• Medarbetaren har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att hen 

inte får hantera livsmedel. 
  

Medarbetarens ansökan måste innehålla ett läkarintyg som visar att hen inte får arbe-
ta på grund av risken för smitta. 
  
I Nässjö kommun är MAS[1] inom socialförvaltningen samt MLA[2] inom barn- och 
utbildningsförvaltningen kontaktpersoner mot Region Jönköpings läns Smittskydd 
och Vårdhygien. Alla frågor som gäller smitta och smittspridning kanaliseras via MAS 
eller MLA. 

  
Anställd med konstaterad smitta inom sin familj 
Bekräftade fall får individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt 
beslut om karantän för övriga familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare.  

  

Vid smitta på arbetsplats 
MAS eller MLA kontaktar regionens Smittskydd för att få förhållningsregler. Region 
Jönköpings län ansvarar för smittspårning. 

  

Anställd som tror sig tillhöra riskgrupp  
Anställd som tror sig tillhöra riskgrupp (t.ex. personer med bakomliggande sjuk-
domsbild) med en konstaterad smitta på sin arbetsplats, uppmanas att kontakta 
behandlande läkare. 

  
Anställd som varit sjuk 
Anställd som varit sjuk återgår till arbete efter tre dagar utan symptom. 

 
[1] MAS = Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
[2] MLA = Medicinskt ledningsansvariga 



4 (6) 

 

 
 
 
 
 

   
  

 

Prioriterad verksamhet 
Utgångspunkten för planeringen är att vi upprätthåller verksamheten, i den  
utsträckning vi kan, med ordinarie personal och i ordinarie lokaler. Skulle det med 
hänsyn till väldigt stor frånvaro av personal inte kunna gå att upprätthålla 
verksamheten, får man överväga att slå ihop enheter eller lägga ner verksamheten en 
kort tid. Om det ur smittspridningsskäl är olämpligt att slå ihop enheter får man 
utesluta det alternativet.  
 
Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde är det följande verk-
samheter som är så kallat samhällskritiska: 

• Förskola 1–5 år 

• Förskoleklass (6 år) 

• Grundskola, årskurs 1–6 

• Fritidshem 

• Obligatorisk särskola 

• Gymnasiesärskola 

• Omsorg enligt LSS (Lagen om stöd och service) 

• Viss administration och ledning 
 

Vid en pandemi kan personal från verksamheter som inte anses vara så kallat sam-
hällskritiska omprioriteras till verksamheter med behov av ytterligare personal.  
Verksamheter inom förvaltningen som personal kan omprioriteras från är följande: 

 

• Gymnasieskola 

• Kulturskola 

• Grundskola årskurs 7–9 

• Övrig administration och ledning  

• Elevhälsopersonal 
 

Vid oro och frågor kan skolan hänvisa elever och vårdnadshavare till elevhälsans  
medicinska insats (skolläkare och skolsköterskor). De samverkar med skolledningen 
kring smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisa-
tionen. Det finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats.  
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Konsekvenser 

FAS 1 - 15 procent personalbortfall  
 

Förskola och fritidshem:  
Verksamheterna beräknas huvudsakligen kunna bedrivas i normal omfattning med 
upprätthållande av god kvalitet. Samordning av verksamheterna kan komma att ske 
och det kan bli nödvändigt att inskränka öppettiderna. 
Grundskola inklusive särskola:  
Samordning av klasser måste göras. Kvaliteten på undervisningen kan komma att 
sänkas. 
Gymnasieskola:  
Sammanslagning av verksamheter genomförs och delar av verksamheten kan behöva 
ställas in. En övervägning görs om man ska ställa in större gemensamma aktiviteter 
som samlar många elever. 

 
FAS 2 - 50 procent personalbortfall 
 

Förskola och fritidshem:  
Verksamheterna slås samman och koncentreras, vilket innebär att några enheter 
stängs. Alla barn som inte behöver plats för att vårdnadshavarna ska kunna arbeta 
måste hållas hemma. Här kan en rekommendation av vilka barn som kan vara på 
förskolan komma att bli nödvändig. Kvaliteten på verksamheten sänks och 
omsorgsbehovet prioriteras på bekostnad av den pedagogiska verksamheten. 
Grundskola inklusive särskola:  
Inom grundskolan måste samordning av klasser göras. Kvaliteten på undervisningen 
kan komma att sänkas. 
Gymnasieskola samt Kulturskola:  
Verksamheterna kan komma att stängas för att personal ska kunna omprioriteras till 
samhällskritisk verksamhet. 
 
Vid stängning av skolor och förskolor ska samråd ske med smittskyddsläkaren. 
 

Förberedelser inom barn- och utbildningsförvaltningen 

Vissa aktiviteter i den kommunala verksamheten är särskilt grundläggande vid en 
pandemi. Exempel på sådana aktiviteter inom barn- och utbildningsförvaltningen är: 

• Basala hygienrutiner ska vara kända. 

• Kvalitetssäkra frånvarorutiner för barn och elever. 

• Det ska finnas ett lager av hygienartiklar.  

• Samråd med fackliga organisationer om till exempel omflyttningar, mertid     
med mera. 

• Aktualisera personallistor på ordinarie personal, tillgängliga vikarier,  
pensionärer samt andra yrkesgrupper med erfarenhet inom området. 

• Säkerställ personaltillgång för kritiska funktioner, exempelvis möjlighet till 
distansarbete för vissa arbetstagare, utse ersättare. 

• Rekommendationer till vårdnadshavare för att minska smittspridning. 

• Analysera konsekvenserna för verksamheten vid stängning. 

• Dialog med skolskjutsentreprenörerna. 
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Kommunikation  
Ï samband med en pandemi krävs ett kommunikationsarbete som är samordnat med 
regionala och centrala myndigheter.  
Nässjö kommun har antagit en särskild kriskommunikationsplan som ska följas för 
att säkerställa informations- och kommunikationskanaler. 
 
Kontaktpersoner 

Barn- och 
utbildningschef 

Gun-Ann Öholm Jansson 0380-51 8332 070-35 18 364 

Biträdande barn- 
och utbildningschef 

Leif Landberg 0380-51 8333 073-02 09 106 

Elevhälsochef Solbritt Einarsson 0380-51 7221 070-52 57 501 

Administrativ chef Marianne Cederqvist 0380-51 8329 072-52 91 969 

Verksamhetschef 
för förskolan 

Helena Petersson 0380-51 7964 073-07 40 944 

Grundskolechef Åsa Wadling 0380-51 7739 072-73 26 685 

Gymnasiechef Richard Weibull 0380-51 8850 070-28 62 174 

 


