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Beslut om stängning av verksamheten vid 
skolenheterna Mörbyskolan och Fribergaskolan och 
övergång till distans- och eller fjärrundervisning 

Beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar med stöd av 2 § första stycket 1 

förordningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta (FUSS) att stänga verksamheten vid 
skolenheterna Mörbyskolan och Fribergaskolan från och med den 31 
januari 2022 till och med den 4 februari 2022. 

2. Med stöd av 7 § första stycket FUSS beslutar utbildningsnämnden 
att eleverna ska ges fjärr- eller distansundervisning, beroende på 
förutsättningarna inom de olika skolämnena. 

3. Utbildningsnämnden bemyndigar rektor besluta om formerna för 
fjärr-eller distansundervisningen utifrån förutsättningarna inom de 
olika skolämnena.  

4. Utbildningsnämnden delegerar till bildningsdirektören att i de fall 
distansundervisning kommer att ske, besluta enligt 7 § andra stycket 
FUSS om hur många undervisningstimmar undervisningen ska anses 
motsvara och om undervisningstiden ska avräknas mot den garanterade 
undervisningstiden. 

5. Detta beslut fattas av utbildningsnämndens ordförande med stöd av 6 
kap. 39 § kommunallagen och punkten 1.1.1 i utbildningsnämndens 
delegationsordning. 

Skäl för beslutet 
Enligt 2 § första stycket 1 FUSS får utbildningsnämnden som huvudman för 
de kommunala skolorna besluta att hålla en skolenhet stängd eller delvis 
stängd om utbildningsnämnden bedömer 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 att bedriva verksamheten.  

Om skolenheten hålls stängd av denna anledning får utbildningsnämnden 
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 och skolförordningen. Detta framgår av 7 § första 
stycket FUSS. Av andra stycket samma paragraf följer att om läraren och 
eleven vid undervisningen är åtskilda både i rum och tid 
(distansundervisning) ska utbildningsnämnden besluta hur många 
undervisningstimmar undervisningen ska anses motsvara, om 
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utbildningsnämnden avser att avräkna undervisningstiden mot den 
garanterade undervisningstiden. 

Vid skolenheterna Mörbyskolan och Fribergaskolan, som bedriver 
undervisning i årskurs 7-9, är 35% respektive 24% av personalen 
frånvarande. Det innebär att det inte går att bedriva verksamhet på plats. 
Utbildningsnämnden beslutar därför att skolenheterna ska hållas stängda 
och att undervisning ska ske som fjärr- och/eller distansundervisning. 
Vilken form det ska vara för de olika skolämnena delegerar nämnden till 
skolenheternas rektorer att besluta, då beslutet måste anpassas efter 
förutsättningarna på respektive skolenhet. 

Utbildningsnämnden delegerar till bildningsdirektören att, om 
distansundervisning kommer att genomföras, besluta om avräkning mot den 
garanterade undervisningstiden och hur många undervisningstimmar som 
ska räknas av.  

Beslut med anledning av den stora personalfrånvaron på grund av 
smittspridningen måste fattas snarast möjligt. Utbildningsnämndens 
nästkommande sammanträde kan inte avvaktas och beslutet fattas därför av 
nämndens ordförande i enlighet med 6 kap. 39 § kommunallagen och 
punkten 1.1.1 i utbildningsnämndens delegationsordning. 
 
Monica Renstig 
Ordförande i utbildningsnämnden 
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