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Delegation av beslut om distans- eller 
fjärrundervisning i individuella fall vid 
spridning av viss smitta  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

1. att anta föreslagna tillägg i delegationsordningen. 

Ärendet 

I samband med coronapandemin har regeringen utfärdat förordning (2020:115) om 

utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss 

smitta. Förordningen reglerar bland annat hur fjärr- och distansundervisning får 

användas när skolor hålls öppna under pandemin. 
 

Förordningen ger bland annat huvudmannen möjlighet att använda fjärr- eller 
distansundervisning om det behövs på grund av att lärare eller elever 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.(11 a § )  

 

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. 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. 
 
Det inte finns någon skyldighet för skolans huvudman att ge undervisning på distans 

när skolan är öppen. Huvudmannen för skolan bör enligt Skolverket bland annat 

Utbildningsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden 2021-03-29 UBN-2020-05645 

  
Handläggare:  

Katarina Håkansson 

 

 
 

mailto:utbildningsforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (3) 

 

överväga om det är lämpligt att bedriva distansundervisning med hänsyn till elevernas 
ålder och övriga förutsättningar. 

Beredning 

Ärendet har beretts inom utbildningsförvaltningen i samarbete med HR-staben.  

Föredragning 

Nämnden beslutade den 7 september 2020 att delegera till respektive rektor att 

besluta om fjärr- eller distansundervisning utifrån enskilds personliga situation.  

Delegationen begränsades till grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.   
 

Det har över tid och med ändrade rekommendationer uppmärksammats behov av att 
möjliggöra lösningar med fjärr- eller distansundervisning också i grundskolans lägre 
åldrar, förskoleklass och särskola. Det kan exempelvis vara aktuellt att möjliggöra för 
lärare som är gravid att undervisa hemifrån med en handledare på plats i klassen. Då 

beslut om sådan fjärr-eller distansundervisning ska fattas mycket restriktivt föreslås att 

chef för kommunal grundskola ges delegation att ta beslut.  
 
Följande tillägg föreslås i punkt 1.14 i delegationsordningen. Tillägg visas med röd text. 

Besluta om distans- eller 

fjärrundervisning 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 

a) Rektor  

b) Chef kommunal 

grundskola 

11 a § förord-

ningen om 
utbildning på 
skolområdet och 

annan 
pedagogisk 

verksamhet vid 
spridning av viss 

smitta 

a) Avser 

grundskolan åk 
7-9 samt 

gymnasieskolan 

b) Avser 

förskoleklass, 
grundskola åk 

1-6 samt 

grundsärskola  

Konsekvenser för barn/elever 

Beslutet innebär att bedömning och beslut om fjärr- eller distansundervisning i fråga 
om yngre elever görs möjliga med en snabb hantering. Beslut samlas hos en delegat för 

att säkerställa en mycket restriktiv användning.  

Konsekvenser för näringsliv 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2021 
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Utbildningsförvaltningen 

 

 

Susana Olsson Casas  

Utbildningsdirektör  
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