
 
 

Beslutsförslag 1 (3) 
2020-09-18 Dnr: UAN 

2020/0152-1  
 
 
 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,    

 

  
 

 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 
Varbergs kommun Borgmästaregatan 20 0340-880 00 212000-1249 uan@varberg.se 
  TELEFAX  WEBBPLATS 
432 80 Varberg        www.varberg.se 

 

Tillägg i delegeringsförteckningen avseende 
distansundervisning 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 
 

1. Anta förslag till tillägg i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
delegeringsförteckning enligt beskrivning av ärendet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Den 17 mars 2020 fattade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslut 
om att gymnasieutbildningen på Peder Skrivares skola (PS) från och med den 
19 mars 2020 i största möjliga omfattning skulle bedrivas på distans. Beslutet 
omfattade inte gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna. 
 
Beslutet fattades med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation 
om att gymnasieskolor, universitet, högskolor, yrkeshögskolan och 
vuxenutbildningar skulle bedriva utbildningen på distans i syfte att minska 
smittspridningen av covid-19. De delar som inte var möjliga att bedrivas på 
distans var undantagna rekommendationen. 
 
Folkhälsomyndighetens rekommendationen om distansundervisning togs bort 
från och med den 15 juni 2020. Den 22 juni 2020 fattade utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslut om att upphäva beslutet om att 
undervisningen på PS i största möjliga omfattning ska bedrivas på distans och 
att undervisning istället ska återgå till ordinarie form. 
 
Enligt Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan 
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta får huvudman under 
vissa förutsättningar vidta åtgärder, till exempel ta beslut om 
distansundervisning i någon omfattning. Förutsättningen för att få göra det är 
att det behövs för att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i 
skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller 
har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och 
rekommendationer för covid-19. 
 
Skolverket anger att ”med sin egen personliga situation” menas en situation 
som rör just den eleven eller läraren. Det kan till exempel vara att läraren eller 
eleven har milda symptom på covid-19 och behöver stanna hemma för att inte 
sprida smitta. 
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Bestämmelsen öppnar som exempel för att en lärare, som inte är sjukskriven 
men behöver vara hemma på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, 
allmänna råd eller rekommendationer, ger distansundervisning till elever som 
är i skolans lokaler. Även en elev som följer Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer kan vara hemma och ta del 
av undervisningen om han eller hon i vanliga fall hade gått till skolan. 
 
Det finns inte någon skyldighet för skolans huvudman att ge undervisning på 
distans när skolan är öppen. En elev eller vårdnadshavare kan alltså inte kräva 
att skolan ska ge undervisning på distans, även om möjligheten nu finns.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta om följande tillägg i nämndens 
delegeringsförteckning. 
 

Nr Ärende Delegat Lagrum 
5.30 Besluta om 

distansundervisning om det 
behövs på grund av att lärare 
eller elever inte är eller har 
varit närvarande i 
skolenhetens lokaler därför 
att de följer eller har följt en 
rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten som 
avser sjukdomen covid-19. 

Gymnasiechef 11 a § 
förordning 
(2020:115) om 
utbildning på 
skolområdet 
och annan 
pedagogisk 
verksamhet vid 
spridning av 
viss smitta. 

 
Det övergripande beslutet om att undervisningen på PS som utgångspunkt ska 
bedrivas i ordinarie form gäller fortsatt.  
  
Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 18 september 2020. 
 

Ekonomi och verksamhet  
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 
Förvaltningschef    
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegeringsförteckning 
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