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Dnr GSN 2020/02586-6.3.3

Beslut om distansundervisning samt delegation utifrån
förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Beslut
1. Grundskolenämnden beslutar att undervisning vid Västerås
kommunala grundskolor får bedrivas på distans, utifrån §§ 7 samt 11
b förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.
2. a) Grundskolenämnden delegerar till verksamhetschef för
grundskoleverksamheten 7- 9 F-9 att fatta beslut om undervisningens
utformning utifrån §§ 7 samt 11 b förordning (2020:115) om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta. Verksamhetschefens beslut ska grunda sig
på den plan för utformning av undervisningen som respektive
grundskolas rektor har tagit fram.
b) I beslutet om undervisningens utformning ska det framgå vilka
åtgärder skolan har vidtagit inom ramen för det ordinarie regelverket
och motivering varför fjärr- eller distansundervisning måste ske.
3. Grundskolenämnden beslutar att undervisning vid Västerås
kommunala grundskolor får bedrivas på distans, utifrån §§ 7 samt 11
c förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.
4. a) Grundskolenämnden delegerar till verksamhetschef för
grundskoleverksamheten 7- 9 F-9 att fatta beslut om undervisningens
utformning utifrån §§ 7 samt 11 c förordning (2020:115) om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta.
b) I verksamhetschefens beslut ska det framgå vilka övriga åtgärder
som är vidtagna samt bedömning kring varför de inte är tillräckliga.
Beslutet ska också innehålla vilka skolor som ska bedriva
distansundervisning samt i vilken omfattning respektive skola
bedriver distansundervisning.
5. Besluten i punkt 1-4 ovan gäller under förutsättning att Regeringen
beslutar om den föreslagna ändringen i förordning 2020:115.
6. Beslut enligt beslutspunkt 2 och 4 ovan ska skyndsamt anmälas till
grundskolenämnden.
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7. Omprövningen av beslutet ska senast april 2021 eller om nya
rekommendationer/direktiv kommer från Folkhälsomyndigheten eller
Regeringen.
8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) har Regeringen
vidtagit ett antal åtgärder. Regeringen fattade den 13 mars 2020 beslut om en
ny förordning, Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i
skolväsendet vid spridning av viss smitta (FUSS). Den nya förordningen gav
bland annat huvudman för grundskola möjlighet att bedriva fjärr- och
distansundervisning vid spridning av viss smitta i de fall skolans lokaler
behövde hållas stängda för elever. Regeringen har därefter beslutat om vissa
förändringar, bland annat beslutades den 24 april 2020 om en ny paragraf i
förordningen som möjliggjorde distansundervisning för grundskolorna även i
de fall en huvudman håller skolenheten öppen. Den möjligheten gällde om
det behövdes för att lärare eller elever, utifrån den personliga situationen,
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. Grundskolenämnden har sedan tidigare fattat beslut om
att distansundervisning får bedrivas utifrån detta samt delegerat till rektor att
fatta beslut om sådan distansundervisning.
Regeringen planerar att den 8 januari 2021 fatta beslut om ytterligare
förändringar, gällande fjärr- och distansundervisning vid öppen skolenhet, i
förordningen. Ändringarna innebär att det nu dels ges möjlighet för
huvudman att bedriva undervisning på distans även för högstadiet i
grundskolan om det behövs för att lärare och elever ska kunna följa
föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19 och som rör
kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel.
Dels ges också möjlighet för huvudman att bedriva utbildning på distans för
högstadiet i grundskolan om det behövs för att antalet elever som är
närvarande i lokalerna samtidigt behöver begränsas för att huvudmannen ska
kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.
Det är huvudman som beslutar om undervisningens utformning enligt § 7 i
ovan nämnda förordning (2020:115). Det vill säga det är huvudman som
beslutar om undervisning ska ske på distans. De beslut om att utforma
undervisningen som följer utifrån de nya förändringarna i förordningen
handlar exempelvis om att vissa klasser på en skolenhet inte kommer att ha
sin undervisning på plats utan istället på distans (utanför skolans lokaler).
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Innan beslut fattas om att distansundervisning ska bedrivas utifrån att det
behövs för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd
eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen
covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel, så ska
huvudmannen först ha vidtagit åtgärder inom ordinarie regelverk. Det
innebär bland annat att anpassa schemaläggning. Det är först därefter som
undantag från de ordinarie skolförfattningarna får göras.
Innan beslut fattas om att distansundervisning ska bedrivas, utifrån att det
behövs för att begränsa antalet elever som är närvarande i lokalerna
samtidigt, för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd
eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen
covid-19 så ska huvudmannen först ha bedömt att åtgärder inom ramen för
det ordinarie regelverket är otillräckliga. Det är först därefter som undantag
från de ordinarie skolförfattningarna får göras. Huvudmannen ska därför
först ha sett över vilka andra möjligheter som finns för att begränsa antal
elever som är närvarande i skolans lokaler samtidigt.
Då undervisningens utformning innehåller anpassningar på detaljnivå och
det kan komma att behövas snabba justeringar gällande undervisningens
utformning är förslaget att delegation ges till verksamhetschef för
grundskoleverksamheten att fatta beslut om undervisningens utformning
utifrån §§ 7 samt 11 b respektive 11 c förordning (2020:115).
I verksamhetschefens beslut, utifrån § 11 c, ska det framgå vilka övriga
åtgärder som är vidtagna samt bedömning kring varför de inte är tillräckliga.
Beslutet ska också innehålla vilka skolor som ska bedriva
distansundervisning samt i vilken omfattning respektive skola bedriver
distansundervisning.
Gällande beslut utifrån § 11 b så ska verksamhetschefens beslut grunda sig
på den plan för utformning av undervisningen som respektive grundskolas
rektor har tagit fram.
Yrkanden
Caroline Högström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
ändringen att beslutspunkt 6 ändras till: "Beslut enligt beslutspunkt 2 och 4
ovan ska skyndsamt anmälas till grundskolenämnden."
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till Caroline Högströms (M) yrkande.
Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, enligt Caroline
Högströms (M) yrkande med bifall från Vicki Skure Eriksson (C), och att
grundskolenämnden beslutar enligt det.
Kopia till
Verksamhetschef grundskoleverksamheten 7-9 F-9
Registrator hemkommun och kanslienheten
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