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Ordförandebeslut i enlighet med förordning om utbildning i 

vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden fattar beslut om att bedriva fjärr- och 

distansundervisning för elever inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolans nationella 

program, vuxenutbildningen, yrkeshögskolan i Borås Stad från och med 2020-03-18.  

Beslutet fattas  i enlighet med förordning (SFS 2020:115) om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta och grundar sig på 

förordningens § 2 punkt. 4. 

Elever och studerande inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolans nationella 

program, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan som genomför lärlingsutbildning, 

arbetsplatsförlagt lärande eller lärande i arbete ska fullfölja sin arbetsplatsförlagda del 

i utbildningen och följa de anvisningar, arbetsplatsrutiner och rekommendationer 

som gäller för den arbetsplats som de befinner sig på. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta 

beslut enligt förordningens 7 §. Förvaltningschefen ges möjlighet att vidaredelegera 

beslutanderätten. 

Beslutet gäller tills vidare och kommer att prövas på nytt när Folkhälsomyndigheten 

eller Skolverket lämnar nya rekommendationer.        

Ärendet i sin helhet 

2020-03-17 har Folkhälsomyndigheten gått ut med en rekommendation att Sveriges 

gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och 

universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. 

I och med Folkhälsomyndighetens rekommendation så öppnas möjligheten för fjärr- 

och distansundervisning utifrån den tillfälliga förordning som regeringen fattade 

beslut om fredagen den 13 mars ( SFS 2020:115, Förordning om utbildning i vissa 

skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta). 

När det gäller den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskoleutbildningar finns 

redan i dag möjligheter att bedriva utbildning på distans. 

Gymnasiesärskolans individuella program omfattas inte av beslutet. 
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Elever och studerande inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolans nationella 

program, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan som genomför lärlingsutbildning, 

arbetsplatsförlagt lärande eller lärande i arbete ska fullfölja sin arbetsplatsförlagda del 

i utbildningen och följa de anvisningar, arbetsplatsrutiner och rekommendationer 

som gäller för den arbetsplats som de befinner sig på . 

 

Beslutet gäller tills vidare och kommer att prövas på nytt när Folkhälsomyndigheten 

eller Skolverket lämnar nya rekommendationer.        

                                

Samverkan 

Information lämnas till FSG 2020-03-18. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

 


