Förordningsmotiv
Förordning
om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta

Fm 2020:6

Utfärdad den 24 april 2020
Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2020:115) om utbildning
på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss
smitta2
dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 a §, och närmast före 11 a § en
ny rubrik av följande lydelse.
1 §3 Denna förordning är meddelad med stöd av 29 kap. 29 § skollagen
(2010:800) i fråga om 2–11 a §§, med stöd av 29 kap. 28 § samma lag i fråga
om 12 §, med stöd av 3 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid i fråga om
13–18 §§, med stöd av 4 § samma lag i fråga om 19 § och med stöd av 8 kap.
7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om 20 §.
Öppna skolor
11 a § En huvudman som håller en skolenhet öppen får tillämpa bestämmelserna i 3–5, 7, 9 och 10 §§, 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.
Med att en skolenhet är öppen avses att skollokalerna är öppna för
eleverna.
Denna förordning träder i kraft den 27 april 2020.
På regeringens vägnar
ANNA EKSTRÖM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)
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Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 april 2020 (regeringens förordningsmotiv
2020:6).
2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:188.
3 Senaste lydelse 2020:149.
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Författningskommentar
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1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 29 kap. 29 § skollagen (2010:800) i
fråga om 2–11 a §§, med stöd av 29 kap. 28 § samma lag i fråga om 12 §, med stöd av
3 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid i fråga om 13–18 §§, med stöd av 4 § samma lag i fråga
om 19 § och med stöd av 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om 20 §.

Paragrafen anger vilka bemyndiganden förordningen är meddelad med stöd
av.
Paragrafen ändras med anledning av att 11 a § införs så att det framgår av
denna paragraf att 11 a § grundar sig på 29 kap. 29 § skollagen (2010:800).
Öppna skolor
11 a § En huvudman som håller en skolenhet öppen får tillämpa bestämmelserna i 3–
5, 7, 9 och 10 §§, 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.
Med att en skolenhet är öppen avses att skollokalerna är öppna för eleverna.

Paragrafen är ny. Bestämmelsen i första stycket innebär att en huvudman
som håller en skolenhet öppen under vissa förutsättningar kan omfattas av
de möjligheter till undantag från bestämmelser i de ordinarie skolförfattningarna som finns i 3–5, 7, 9 och 10 §§. Sådana undantag kan avse bl.a.
kortare eller längre läsår och andra tidpunkter för läsårets början eller slut
än som anges i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) eller
gymnasieförordningen (2010:2039). Det finns även möjlighet att besluta att
läsåret ska sluta vid olika tidpunkter för olika årskurser om vissa uppgifter
behöver prioriteras denna vår för vissa årskurser. Ytterligare en möjlighet är
att t.ex. flytta undervisning till nästa läsår eller att förlägga undervisning till
lördagar, söndagar eller helgdagar. Ett annat exempel är den utvidgade möjligheten att använda fjärr- eller distansundervisning. Det finns inte någon
skyldighet för en huvudman att tillämpa dessa bestämmelser, utan det är
fråga om en möjlighet.
När det gäller fjärr- eller distansundervisning bör det övervägas om det är
lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevernas ålder och
övriga förutsättningar. Särskilda överväganden bör göras när det gäller t.ex.
elever i specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Vidare bör
det beaktas att eleverna i grundskolan och motsvarande skolformer utan
kostnad ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig
utbildning, vilket som huvudregel även gäller för gymnasieskolan (se t.ex.
10 kap. 10 § och 15 kap. 17 § skollagen). Det är huvudmannens och rektorns
ansvar att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för
både lärare och elever. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller
föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Bestämmelserna i denna förordning
reglerar inte hur detta ska ske. Hur t.ex. lärares arbete ska organiseras om
vissa elever ges fjärr- eller distansundervisning medan andra elever får
undervisning i skolenhetens lokaler är en fråga som får lösas inom ramen
för arbetsmiljöansvaret.
Den nya möjligheten att tillämpa undantagsbestämmelserna när en skola
är öppen gäller under förutsättning att sådana undantag behövs på grund av
att lärare eller elever inte närvarar eller har närvarat i skolenhetens lokaler
därför att de följer eller har följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Det behöver inte vara en rekom-
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mendation som särskilt berör skolområdet utan det kan vara en mer generell
rekommendation. Folkhälsomyndigheten rekommenderar t.ex. för närvarande att den som har symtom på smitta stannar hemma så länge symtomen
kvarstår och minst två dygn därefter. Myndigheten lämnar även andra
rekommendationer. Bestämmelsen skapar möjligheter för att t.ex. lärare som
utan att vara sjukskrivna behöver vara hemma på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, ger fjärr- eller distansundervisning för
elever som vistas i skolenhetens lokaler eller, om de följer en rekommendation, vistas hemma men i vanliga fall hade gått till skolan.
Andra stycket innehåller en definition av vad som avses med en öppen
skolenhet. I en sådan enhet är skollokalerna öppna för eleverna.
Den nya paragrafen innebär, tillsammans med 2 §, att bestämmelserna i
3–5, 7, 9 och 10 §§ är tillämpliga i tre olika fall, a) om en huvudman har
hållit eller håller en skolenhet stängd under de förutsättningar som anges i
2 § 1–4, b) om en huvudman har hållit eller håller en skolenhet delvis stängd
under de förutsättningar som anges i 2 § 1, 2 eller 4 eller c) om en huvudman
håller en skolenhet öppen och de förutsättningar som anges i denna paragraf
föreligger. Det finns inte någon möjlighet att tillämpa undantagsbestämmelserna under några andra förutsättningar.
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