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Delegerad beslutanderätt om övergång till fjärr- 
eller distansundervisning 

Förslag till beslut 

1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att till skolchef för egen regi 

delegera beslutanderätt om övergång till fjärr- eller 

distansundervisning för låg- och mellanstadieelever i öppna 

skolenheter med stöd av 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på 

skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss 

smitta (FUSS). 

 

2. Barn- och grundskolenämnden beslutar att till rektor vid respektive 

skolenhet delegera att, i enlighet med 7 § andra stycket FUSS, besluta 

om avräkning av distansundervisning mot garanterad 

undervisningstid.  

Sammanfattning 

Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta att till skolchef för egen regi 

delegera beslutanderätt om övergång till fjärr- eller distansundervisning för låg- 

och mellanstadieelever i öppna skolenheter med stöd av 11 a § förordningen 

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

spridning av viss smitta (FUSS).  

Om distansundervisning har bedrivits för  dessa elever i öppna skolenheter med 

stöd av 11 a § FUSS föreslås barn- och grundskolenämnden besluta att till rektor 

vid respektive skolenhet delegera att kunna avräkna undervisningstid mot 

garanterad undervisningstid enligt 7 § 2 st. FUSS. 
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Ärendet 

FUSS möjliggör tillämpning av olika undantagsåtgärder om sådana behövs för att 

elever ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning under den rådande covid-19-

pandemin. Enligt 7 och 11 a §§ FUSS är fjärrundervisning (d.v.s. undervisning där 

elev och lärare är åtskilda i rum men inte tid) och distansundervisning (d.v.s. 

undervisning där elev och lärare är åtskilda i både rum och tid) möjligt inte 

enbart i stängda eller delvis stängda skolor utan även i öppna skolenheter. Att en 

skolenhet är öppen innebär att skollokalerna är öppna för eleverna, vilket gäller 

alla kommunala grundskolor i Täby kommun.  

Enligt 11 a § FUSS får fjärr- eller distansundervisning bedrivas i en skolenhet som 

hålls öppen om det behövs på grund av att elever eller lärare inte är eller har varit 

närvarande i skolenhetens lokaler därför att de i fråga om sin egen personliga 

situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer 

från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. 

Lagstiftningen har ändrats vid ett flertal tillfällen varför flera beslut om 

delegering av beslut med stöd av FUSS har fattats för grundskolan.  

Den 17 november 2021, § 116, fattade barn- och grundskolenämnden beslut om 

motsvarande delegering som i aktuellt beslut för högstadiet. Förhoppningen var 

vid den tidpunkten att åtgärderna fjärr- eller distansundervisning inte skulle 

behövas på de lägre stadierna. Under december 2021 uppstod dock sådana behov 

varför brådskande ordförandebeslut behövde fattas. För att effektivisera 

beslutsfattandet föreslås därför att det fattas beslut om delegation för dessa 

åtgärder även för låg- och mellanstadiet. 

Om det är relevant med åtgärder för låg- och mellanstadiet är det relevant att 

också vidta åtgärder i förhållande till de aktuella fritidshemmen. Av 4 § lagen 

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

extraordinära händelser i fredstid (stängningslagen) framgår bl.a. följande. Vid 

extraordinära händelser i fredstid får en huvudman besluta att bl.a. ett fritidshem 

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 (1 p), efter samråd med 

smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka spridning av en sådan sjukdom 

(2 p), om verksamheten bedrivs i ett område som Folkhälsomyndigheten har 

beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen, eller med anledning av en 

rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet (4 p). 

Huvudmannen ska dock, trots ett beslut enligt första stycket, enligt föreskrifter 

som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar, 

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

(2 p.), eller för barn eller elever som har en vårdnadshavare som deltar i 

samhällsviktig verksamhet (3 p.). 

FUSS är enligt sin lydelse kopplad till covid-19 och därmed av en mer temporär 

karaktär varför delegation för beslut enligt den förordningen bör fattas i ett 

särskilt beslut. Stängningslagen är dock inte direkt kopplad till covid-19 utan är 

en lagstiftning som rimligen ska finnas kvar även efter att covid-19 upphör att 

vara en samhällsfarlig sjukdom. Delegation för åtgärder med stöd av 

stängningslagen har därför tidigare förts in i barn- och grundskolenämndens 

delegationsordning och behöver därför inte behandlas i aktuellt beslut utan kan 

tillämpas med stöd av delegationsordningen. 

Närundervisning på plats i skolans lokaler är det bästa för de allra flesta elever. 

Frånsteg från detta tillämpas därför endast när det är nödvändigt och det inte är 

möjligt att bedriva närundervisning på ett säkert sätt med tillräckligt personal på 

plats för att både ge undervisning och tillsyn av eleverna.  

Ekonomiska överväganden 

Det finns inte några ekonomiska konsekvenser att ta hänsyn till.  

Maria Assarsson 

Utbildningschef 

Bilaga 

- Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 

verksamhet vid spridning av viss smitta 

Expedieras 

Utbildningschef Maria Assarsson 

Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman 
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