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Beslut om utökade möjligheter till fjärr- och
distansundervisning i gymnasieskolan samt delegation av
beslutanderätten enligt kommunallagen

GYVF-2020-4358
Sammanfattning

Den 23 november 2020 trädde ännu en förändring i kraft i förordningen om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Den innebär
ökade möjligheter för skolhuvudmän att besluta om bland annat fjärr- och
distansundervisning. En ny paragraf, 11c§, infördes som ger huvudmän som håller sina
gymnasieskolor öppna möjlighet att besluta om vissa specificerade åtgärder om antalet elever
som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen
ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
som avser sjukdomen covid -19.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår efter samråd med ansvariga rektorer
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska besluta att beslut om fjärr- och
distansundervisning vid behov får fattas i enlighet med 11c§ samt att utbildningsdirektören
ska få delegation att fatta samtliga de beslut som går att fatta utifrån denna paragraf. Vidare
föreslås att utbildningsdirektören ska ha rätt att i sin tur delegera beslutanderätten till
utbildningschefen för gymnasieskolorna. Förvaltningen föreslår att ansvariga rektorer även
fortsättningsvis ska ha ansvaret för att inkomma till förvaltningen med beslutsunderlag, detta
för att säkerställa att utbildningen på respektive skolenhet utformas med utgångspunkt i
elevernas behov och förutsättningar.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag
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