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

Fm 2020:10

Utfärdad den 19 november 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 c §, av följande lydelse.
1 §3 Denna förordning är meddelad med stöd av
– 29 kap. 29 § skollagen (2010:800) i fråga om 2–11 c §§,
– 29 kap. 28 § skollagen i fråga om 12 §,
– 3 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid i fråga om 13–18 §§,
– 4 § lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid
extraordinära händelser i fredstid i fråga om 19 §,
– 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om 20 §.
11 c § Utöver vad som följer av 11 a och 11 b §§ får en huvudman som
håller en gymnasieskola öppen tillämpa bestämmelserna i 5, 7, 9 och 10 §§,
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.
Denna förordning träder i kraft den 23 november 2020.
På regeringens vägnar
ANNA EKSTRÖM
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)
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Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 november 2020 (regeringens förordningsmotiv 2020:10).
2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:188.
3 Senaste lydelse 2020:732.
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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 c §§,
– 29 kap. 28 § skollagen i fråga om 12 §,
– 3 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid
extraordinära händelser i fredstid i fråga om 13–18 §§,
– 4 § lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära
händelser i fredstid i fråga om 19 §,
– 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om 20 §.

Paragrafen anger vilka bemyndiganden förordningen är meddelad med stöd
av.
Paragrafens första strecksats ändras med anledning av att en ny paragraf,
11 c §, införs så att det framgår att 11 c § grundar sig på 29 kap. 29 § skollagen (2010:800).
11 c § Utöver vad som följer av 11 a och 11 b §§ får en huvudman som håller en
gymnasieskola öppen tillämpa bestämmelserna i 5, 7, 9 och 10 §§, 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.

Paragrafen är ny. Den innehåller en bestämmelse som innebär att en huvudman för en gymnasieskola, som håller denna skolenhet öppen, även under
vissa andra förutsättningar än som anges i 11 a eller 11 b § kan omfattas av
de möjligheter till undantag från de ordinarie skolförfattningarna som finns
i 5, 7, 9 och 10 §§. Med att en skolenhet är öppen avses att skollokalerna är
öppna för eleverna.
Det finns inte någon skyldighet för en huvudman att tillämpa bestämmelsen utan det är fråga om en möjlighet.
Bestämmelsen ger under vissa förutsättningar en huvudman möjlighet att
göra begränsade undantag från skollagen (2010:800) för att t.ex. kombinera
närundervisning, dvs. undervisning på plats i skolan, med fjärr- eller distansundervisning. Huvudregeln i skollagen är närundervisning. Det är också
denna undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet.
En förutsättning för att en huvudman ska kunna använda sig av undantagsmöjligheten är att antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer
som avser sjukdomen covid-19. Exempelvis gäller för närvarande att alla
verksamheter i Sverige såsom bl.a. statliga myndigheter, företag, kommuner
och kommunala verksamheter utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ska säkerställa att de vidtar lämpliga
åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 (1 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av
covid-19 m.m. [HSLF-FS 2020:12]). Som allmänna råd till dessa föreskrifter gäller att åtgärder för att förhindra smittspridning t.ex. kan vara att
verksamheten möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel, samt undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga
lokaler. Det är alltså inte möjligt att tillämpa undantagsbestämmelserna av
andra skäl än att förebygga och motverka smittspridning.
Av kriteriet ”behöver begränsas” följer att huvudmannen först måste ha
konstaterat att åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket som att t.ex.
anpassa schemaläggningen är otillräckliga innan undantag från de ordinarie
skolförfattningarna får göras. Huvudmannen måste därför överväga andra

2

möjligheter att begränsa antalet elever som samtidigt är närvarande i skolans
lokaler genom att exempelvis tillfälligt nyttja andra lokaler som huvudmannen förfogar över och som är lediga eller förlänga skoldagen på så sätt
att vissa elever får undervisning i skolans lokaler på förmiddagen och andra
elever får undervisning i skolans lokaler på eftermiddagen. Det är huvudmannens och rektorns ansvar att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever.
Huvudmannen bör överväga om det är lämpligt att bedriva fjärr- eller
distansundervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och
behov. Huvudmannen behöver t.ex. beakta att vissa elever behöver vara närvarande i lokalerna för att kunna genomföra vissa praktiska moment eller
för att genomgå prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin
utbildning, eftersom de betyg som ska ges har betydelse för fortsatt utbildning eller arbete. Det kan t.ex. vara fråga om elever som läser introduktionsprogram, yrkesprogram eller elever som går sista terminen på ett
nationellt program. Även elever som går den första terminen kan behöva få
undervisning i skolans lokaler för att få en bra introduktion till utbildningen.
Fjärr- eller distansundervisning kan även vara olämplig för elever som har
behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i lokalerna, elever
som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i utbildningen
i lokalerna eller elever i en socialt utsatt situation och vissa nyanlända elever.
Den nya paragrafen, 11 c §, innebär tillsammans med 2, 11 a och 11 b §§
att bestämmelserna i 5, 7, 9, och 10 §§ är tillämpliga i följande fall:
a) om en huvudman har hållit eller håller en skolenhet stängd under de
förutsättningar som anges i 2 § första stycket 1–4,
b) om en huvudman har hållit eller håller en skolenhet delvis stängd under
de förutsättningar som anges i 2 § första stycket 1, 2 eller 4,
c) under sådana förutsättningar som anges i 11 a §, 11 b § eller denna
paragraf om en huvudman håller en skolenhet öppen.
Bestämmelserna i förevarande paragraf är, i likhet med bestämmelserna i
11 a och 11 b §§, tillämpliga på öppna skolenheter oavsett om huvudmannen
tidigare har hållit dem stängda helt eller delvis eller om huvudmannen har
hållit dem öppna hela tiden.
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