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Revidering av utbildningsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att revidera delegationsordning för utbildningsnämnden med följande
tillägg:
1. Utbildningsnämnden delegerar till presidiet att besluta i ärenden enligt förordning SFS 2020:115 §5
och §6 (D15 gymnasieskolan och G17 gymnasiesärskolan )
2. Utbildningsnämnden delegerar till barn- och utbildningskontorets förvaltningsdirektör att besluta i
ärenden enligt förordning SFS 2020:115 §7, §8, §9,§10 och §11 (D16 gymnasieskolan och G18
gymnasiesärskolan).
3. Preliminär antagning av elev till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2020/21 delegeras
till förvaltningsdirektören med rätt att vidaredelegera beslutet.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
I och med det rådande läget i Sverige och i region Stockholm med spridning av Covid-19 så beslutar
barn- och skolnämnden att delegera beslutanderätt avseende förordning SFS 2020:115 till barn- och
utbildningskontorets förvaltningsdirektör samt till utbildningsnämndens presidium. Syftet med beslutet
är att snabbt och effektivt kunna vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att rätten till utbildning
enligt skollagen tillgodoses.

Ärendet
Beskrivning

Gällande rådande situation med Covid-19 i Sverige så har Sveriges regering den 13 mars meddelat
att de utökar beslutanderätten för huvudmän angående att vidta åtgärder för att snabbt och effektivt
kunna vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att rätten till utbildning enligt skollagen. Utdrag ur
motiveringen till beslutet följer nedan:

”Bestämmelserna i denna förordning får tillämpas om det behövs för att
elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin
rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800), om
1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet
är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset (SARS-CoV2) att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och
huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd,
2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit
en skolenhet stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det nya
coronaviruset,
3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat
ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera
skolenheter stängda” (Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss
smitta, (SFS 2020:115).
Barn- och utbildningskontoret bedömer det nödvändigt att delegera till barn- och utbildningskontorets
förvaltningsdirektör samt till utbildningsnämndens presidium att fatta beslut enligt denna förordning för
att på så sätt snabbt och effektivt och utan dröjsmål kunna agera för att säkerställa att rätten till
utbildning enligt skollagen efterföljs.
Lagkrav
29 kap. 29 § skollagen (2010:800).
Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, (SFS
2020:115, §1-§11.
Koppling till gällande styrdokument
Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
I detta inledande läge är det svårt att göra en ekonomisk analys av situationen.

Förvaltningens analys och slutsatser
Barn- och utbildningskontoret föreslår att delegeringen kring beslutsrätt i § 5 och §6 bör tillfalla
utbildningsnämndens presidium och § 7-§11 barn- och utbildningskontorets förvaltningsdirektör.
Delegeringspunkterna är som följer:

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
5§ Motsvarande som paragraf 3 (Beslut om att utbildningen ska omfatta fler eller färre skoldagar (än
178) under ett läsår, eller fler timmar per dag eller att utbildningen ska förläggas till lördagar, söndagar
eller andra helgdagar. Eller att läsåret ska börja eller sluta vid annan tid.) fast för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan
6§ Ändring av läsårets början och slut p.g.a. att antagning till gymnasieskolan inte är möjligt till start i
augusti
Gemensamma bestämmelser
7§ Beslut om fjärr- och/eller distansundervisning inkl. beslut om undervisningstimmar det ska anses
motsvara vid distansundervisning.
8§ Beslut om att elever ska få sin undervisning vid en annan av huvudmannens skolenheter
9§ Beslut om överlämning av undervisning på entreprenad utöver vad som är tillåtet i dag.
10§ Beslut om betyg när betygssättande lärare är frånvarande p.g.a. coronaviruset (rektorsbeslut / ej
delegationsbeslut).
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Tidplaner
Ärendet behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-18 och börjar gälla omedelbart.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Kanslichef
Barn- och utbildningskontoret

Bilagor
Bilaga 1 - Reviderad delegationsordning 2020-03-18
Bilaga 2- Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, (SFS
2020:115)

Beslut skickas till
Författningssamling
Registrator
Verksamhetschef gymnasieskola/gymnasiesärskola
Verksamhetschef vuxenutbildningen
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