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BUN § 5/22
Anmälan av delegationsbeslut, barn- och
utbildningsnämnden 24 januari
BUN2022.0003
Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämnden

2022-01-24

5/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut.
Bakgrund
Delegationsbeslut enligt bifogade filer är fattade enligt delegationsordning beslutad 2021-08-30, §
62/21, och 2021-12-06, § 95/21, BUN2018.1204.
Handlingar
Tilläggsbelopp och Bidrag för extraordinära insatser 21-11-30 - 2022-01-13
Förteckning delegationsbeslut perioden 2021-11-29-2022-01-17
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BUN § 8/22
Beslut om att tillfälligt stänga del av
Västerhöjdsgymnasiet, Handelsprogrammet årskurs 1-3,
samt beslut om fjärr- och distansundervisning för berörda
elever
BUN2022.0062
Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämnden

2022-01-24

8/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

-

Del av skolenhet 872 på Västerhöjdsgymnasiet ska hållas tillfälligt stängd utifrån
bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 2
§ första stycket, punkten 1, förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

-

Den del av skolenhet 872 på Västerhöjdsgymnasiet som omfattas av aktuellt beslut
om tillfällig delvis stängning är Handelsprogrammet årskurs 1-3.

-

Beslutet gäller från och med 2022-01-25 till och med 2022-01-26.

-

Under ovan aktuell period ska berörda elever på Handelsprogrammet årskurs 1-3
erhålla undervisning enligt 7 § förordning (2020:115) i form av fjärr- och/eller
distansutbildning beroende på vad rektor vid skolenheten anser är lämpligt.

-

Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin
utveckling kan erbjudas individuella lösningar i samråd med ansvarig rektor.
Särskild hänsyn ska i dessa fall tas till barnet bästa.

-

Berörda elever och vårdnadshavare ska informeras om beslutet.

Bakgrund
Rättslig reglering
Enligt 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet
vid spridning av smitta framgår att bestämmelserna i 3-10 §§ i förordningen får tillämpas om det
behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
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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 virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva
verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd,
2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd eller
delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19,
3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat
enligt smittskyddslagen (2004:168),
4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör
skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda eller delvis stängda, eller
5. regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet
vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska
stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.
Med att en skolenhet är stängd avses att skolenhetens lokaler är stängda för eleverna, men att
undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid,
eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.
Med att en skolenhet är delvis stängd enligt första stycket 1, 2 och 4 avses att utbildning bedrivs med
en mindre andel elever närvarande i skolenhetens lokaler och att övrig undervisning bedrivs där
eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att viss verksamhet
tillfälligt inte alls bedrivs.
Vidare framgår av 7 § förordning (2020:115) att en huvudman för grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskolan får besluta att elever ska ges undervisning där läraren och
eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är
föreskrivet i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) eller gymnasieförordningen
(2010:2039).
Motivering till beslut
Sektor barn och utbildning samordnar och omfördelar löpande personal utifrån rådande behov, både
inom och mellan verksamheterna. Situationen på Handelsprogrammet på Västerhöjdsgymnasiet är
trots dessa åtgärder mycket ansträngd då en stor andel av personalen är frånvarande med anledning
av det virus som orsakar covid-19. Utifrån det rådande läget bedömer huvudmannen att en så stor
andel av personalen på Handelsprogrammet på Västerhöjdsgymnasiet är frånvarande med anledning
av det virus som orsakar covid-19 att det under en viss tid inte går att bedriva verksamheten. Mot
ovanstående bakgrund beslutar barn- och utbildningsnämnden att tillfälligt hålla del av aktuell
skolenheten delvis tillfälligt stängd för elever på Handelsprogrammet årskurs 1-3 under perioden
2022-01-25 till och med 2022-01-26.
Om en skolenhet stängs, helt eller delvis, till följd av någon av bestämmelserna i 2 § förordning
(2020:115) får en skolhuvudman enligt förordningen även besluta om att elever i gymnasieskolan
ska ges undervisning genom fjärr- och/eller distansundervisning. Utifrån detta beslutar barn- och
utbildningsnämnden vidare, i enlighet med 7 § förordning (2020:115), att berörda elever på
Handelsprogrammet årskurs 1-3 ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men
inte i tid eller undervisning där läraren och eleven är åtskilda i båda rum och tid, dvs fjärr- eller
distansundervisning, utöver vad som är föreskrivet i skollagen och gymnasieförordningen.
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Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling kan
erbjudas individuella lösningar i samråd med ansvarig rektor. Särskild hänsyn ska i dessa fall tas till
barnet bästa.
Handlingar
Skickas till
Berörd rektor
Berörda elever och undervisning
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BUN § 9/22
Beslut om att tillfälligt stänga del av skolenhet 882
Kavelbrogymnasiet, Industritekniska programmet
inriktning svets, samt beslut om fjärr- och
distansundervisning för berörda elever
BUN2022.0112
Behandlat av

Datum

Ärende

1 Barn- och utbildningsnämnden

2022-01-24

9/22

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:

-

Del av skolenhet 882 på Kavelbrogymnasiet ska hållas tillfälligt stängd utifrån
bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 2
§ första stycket, punkten 1, förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

-

Den del av skolenhet 882 på Kavelbrogymnasiet som omfattas av aktuellt beslut om
tillfällig delvis stängning är Industritekniska programmet, inriktning svets, årskurs 13.

-

Beslutet gäller från och med 2022-01-25 till och med 2022-01-28.

-

Under ovan aktuell period ska de elever som berörs av beslutet ovan erhålla
undervisning enligt 7 § förordning (2020:115) i form av fjärr- och/eller
distansutbildning beroende på vad rektor vid skolenheten anser är lämpligt.

-

Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin
utveckling kan erbjudas individuella lösningar i samråd med ansvarig rektor.
Särskild hänsyn ska i dessa fall tas till barnet bästa.

-

Berörda elever och vårdnadshavare ska informeras om beslutet.

Bakgrund
Rättslig reglering
Enligt 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet
vid spridning av smitta framgår att bestämmelserna i 3-10 §§ i förordningen får tillämpas om det
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behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 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 virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva
verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd,
2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd eller
delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19,
3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat
enligt smittskyddslagen (2004:168),
4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör
skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda eller delvis stängda, eller
5. regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet
vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska
stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.
Med att en skolenhet är stängd avses att skolenhetens lokaler är stängda för eleverna, men att
undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid,
eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.
Med att en skolenhet är delvis stängd enligt första stycket 1, 2 och 4 avses att utbildning bedrivs med
en mindre andel elever närvarande i skolenhetens lokaler och att övrig undervisning bedrivs där
eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att viss verksamhet
tillfälligt inte alls bedrivs.
Vidare framgår av 7 § förordning (2020:115) att en huvudman för grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskolan får besluta att elever ska ges undervisning där läraren och
eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är
föreskrivet i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) eller gymnasieförordningen
(2010:2039).
Motivering till beslut
Sektor barn och utbildning samordnar och omfördelar löpande personal utifrån rådande behov, både
inom och mellan verksamheterna. Situationen på Industritekniska programmet, inriktning svets, på
Kavelbrogymnasiet är trots dessa åtgärder mycket ansträngd då en stor andel av personalen är
frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19. Utifrån det rådande läget bedömer
huvudmannen att en så stor andel av personalen på Industritekniska programmet, inriktning svets, på
Kavelbrogymnasiet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under en
viss tid inte går att bedriva verksamheten. Mot ovanstående bakgrund beslutar barn- och
utbildningsnämnden att tillfälligt hålla del av aktuell skolenheten tillfälligt stängd för elever i
aktuella klasser under perioden 2022-01-25 till och med 2022-01-28.
Om en skolenhet stängs, helt eller delvis, till följd av någon av bestämmelserna i 2 § förordning
(2020:115) får en skolhuvudman enligt förordningen även besluta om att elever i gymnasieskolan
ska ges undervisning genom fjärr- och/eller distansundervisning. Utifrån detta beslutar barn- och
utbildningsnämnden vidare, i enlighet med 7 § förordning (2020:115), att berörda elever i aktuella
klasser ska ges undervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid eller undervisning
där läraren och eleven är åtskilda i båda rum och tid, dvs fjärr- eller distansundervisning, utöver vad
som är föreskrivet i skollagen och gymnasieförordningen.
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Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling kan
erbjudas individuella lösningar i samråd med ansvarig rektor. Särskild hänsyn ska i dessa fall tas till
barnet bästa.
Handlingar
Skickas till
Berörd rektor
Berörda elever och vårdnadshavare
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