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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
 

 2022-01-21  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-01-21 
Anslaget sätts upp  2022-01-21 Anslaget tas ned  2022-02-12 
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Digitalt, kl. 11:45-12:00 

Beslutande: Kristine Andersson (S), ordförande 
Zaki Habib (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jari Mehtäläinen (SD) ersätter Fredrik Rosenbecker (SD) 

Övriga deltagare: Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Michael Tybell, verksamhetschef grundskolan 
Åsa Jönsson, biträdande verksamhetschef grundskolan 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, 21 januari 2022. 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
1 - 2 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Kristine Andersson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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arbetsutskott 
 

 2022-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§1/22 Godkänna deltagande på distans 
  
§2/22 Beslut om att införa fjärr-/distansundervisning vid Storåskolan 

årskurs 7 och 8 under perioden 24 januari till 26 januari 2022 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN AU §1/22   Dnr:  
 
Godkänna deltagande på distans 
 

Beslut 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 
äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Förslag till beslut 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN AU §2/22   Dnr: BUN 
2020/33 
 
Beslut om att införa fjärr-/distansundervisning vid 
Storåskolan årskurs 7 och 8 under perioden 24 
januari till 26 januari 2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

• Införa fjärr-/distansundervisning vid Storåskolan årskurs 
7 och 8 under perioden 24 januari till 26 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 
Smittspridningen av Covid -19 i länet och kommunen är så pass 
allvarlig vilket gör att en stor del av personalen ej kan vara i 
tjänst utifrån egen sjukdom eller familjekarantän. På 
Storåskolan är läget så pass allvarligt att det i nuläget är svårt att 
organisera verksamheten. Så pass många i personalstyrkan är 
hemma vilket gör att det inte finns vuxna att tillgå till alla 
elevgrupper.  

Utifrån ovanstående önskas ett beslut om fjärr-
/distansundervisning på Storåskolan årskurs 7 och 8 måndag 24 
januari till onsdag 26 januari. Detta för att kunna ge eleverna 
deras garanterade rätt till undervisning. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott besluta: 

• Införa fjärr-/distansundervisning vid Storåskolan årskurs 
7 och 8 under perioden 24 januari till 26 januari 2022. 

 
För åtgärd: 
Verksamhetschef, grundskolan 
Rektor Storåskolan 
För kännedom: 
Kommundirektör 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kostchef 
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