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Delegerad beslutanderätt om övergång till fjärreller distansundervisning för högstadieelever i
öppna skolenheter
Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att till skolchef för egen regi
delegera beslutanderätt om övergång till fjärr- eller distansundervisning
för högstadieelever i öppna skolenheter med stöd av 11 a-b §§
förordningen (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 beslutanderätt att kunna avräkna undervisningstid
mot garanterad undervisningstid enligt 7 § 2 st. FUSS, om
distansundervisning med stöd av 11 a-b §§ FUSS har bedrivits för
högstadieelever i öppna skolenheter.

Sammanfattning
Barn- och grundskolenämnden föreslås besluta att till skolchef för egen regi
delegera beslutanderätt om övergång till fjärr- eller distansundervisning för
högstadieelever i öppna skolenheter med stöd av 11 a-b §§ förordningen
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta (FUSS).
Om distansundervisning har bedrivits för högstadieelever i öppna skolenheter
med stöd av 11 a-b §§ FUSS föreslås beslutanderätt delegeras till rektor vid
respektive skolenhet att kunna avräkna undervisningstid mot garanterad
undervisningstid enligt 7 § 2 st. FUSS.
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Ärendet
Bakgrund
Under coronapandemin gäller delvis andra bestämmelser än normalt för
skolväsendet. Ordinarie lagar och regler gäller fortfarande, men med stöd av en
tillfällig förordning som infördes våren 2020, FUSS, bilaga, kan huvudmän i en
del fall göra vissa undantag från delar av skolförfattningarna. Den tillfälliga
förordningen gäller till och med den 31 juli 2022.
Från och med den 10 augusti 2021 gäller vissa ändringar i FUSS. Ändringarna
syftar till att undvika att mer långtgående åtgärder än nödvändigt vidtas för att
förhindra smittspridning. Bland annat ändras villkoren för när huvudmän för
högstadieskolor som håller öppet får besluta om fjärrundervisning (d.v.s. elever
och lärare åtskilda i rum men inte tid) eller distansundervisning (d.v.s. elever och
lärare åtskilda i både rum och tid).
Utgångspunkten är att såväl grund- som gymnasieskolor ska bedriva skolförlagd
undervisning från och med höstterminen 2021. Det kan dock, utifrån aktuellt
smittskyddsläge eller lokala behov, finns fortsatt behov av fjärr- eller
distansundervisning och detta möjliggörs med stöd av den tillfälliga
förordningen. Det är den ändrade lydelsen av 11 b § som föranleder aktuellt
beslut.1 Bestämmelsen kompletterar reglerna om möjliga åtgärder vid hel eller
delvis stängning av skolor. Hel eller delvis stängning är mycket ingripande
åtgärder som, enligt förordningsmotiven (fm 2021:4, s. 3) är avsedda att
användas endast om smittläget är så allvarligt att sådana åtgärder är befogade.
Fjärr- eller distansundervisning för högstadieelever i öppna skolenheter
En huvudman för en högstadieskola som är öppen, d.v.s. där skollokalerna är
öppna för eleverna, kan numera besluta om fjärr- eller distansundervisning i två
situationer.
Den första är med stöd av 11 b § FUSS om det behövs för att huvudmannen följer
en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att en del av eleverna ska ges
fjärr- eller distansundervisning, och rekommendationen har meddelats
1. på förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt motverka lokal
eller regional spridning av covid-19, eller
Tidigare lydelser av 11 b-c §§ FUSS (då formulerade för att motverka trängsel i kollektivtrafik resp.
skolans lokaler) var delegerade genom beslut fattat av barn- och grundskolenämnden som
brådskande ordförandebeslut den 10 januari 2021 (dnr BGN 2020/65-69).
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2. annars för att motverka spridning av covid-19.
En övergång till fjärr- eller distansundervisning föreslås i denna situation
delegeras till skolchef för egen regi genom aktuellt beslut. När det gäller
tillgodoräknande av undervisningstid mot garanterad undervisningstid, i det fall
distansundervisning har bedrivits (d.v.s. tillgodoräknande behöver ej ske vid
fjärrundervisning), föreslås att detta delegeras till respektive högstadieskolas
rektor.
Den andra situationen när övergång till fjärr- eller distansundervisning kan ske i
öppna högstadieskolor är enligt 11 a § FUSS om lärare eller elever inte är (eller
har varit) närvarande i skolan därför att de i fråga om sin egen personliga
situation följer (eller har följt) föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten som avser covid-19. Beslutanderätten om övergången
till fjärr- eller distansundervisning i sådana situationer samt tillgodoräknande vid
distansundervisning var tidigare (t.o.m. den 11 juni 2021) delegerad till barn- och
grundskolechef (dnr BGN 2020/65-79). Eftersom fortsatt behov av fjärr- och
distansundervisning i sådana situationer som avses i 11 a § FUSS inte kan
uteslutas framöver delegeras beslutanderätten i dessa fall, liksom avseende 11 b §
FUSS, till skolchef för egen regi. Om distansundervisning skett delegeras beslut
om tillgodoräknande av undervisningstid mot garanterad undervisningstid enligt
7 § 2 st. FUSS till respektive högstadieskolas rektor.

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
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Expedieras
Utbildningschef Maria Assarsson
Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman

4(4)

