
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2020-03-17  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-03-17 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Leja, kommunhuset, kl. 14:30-15:00 
Beslutande: Linda Svahn (S) 

Magnus Storm (C) 
Maud Segerstedt (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kent Wanberg (S), ersätter Joacim Hermansson (S) 
Agnetha Lindkvist (V), ersätter Zaki Habib (S) 
Helene Lundin (KD), ersätter Anders Blank (V) 
Jari Mehtäläinen (SD), ersätter Ingrid Rörick Richter (L) 
 

Övriga 
deltagare: 

Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Anna Lundström, sekreterare 
 

Utses att 
justera 

Pär-Ove Lindqvist (M) 
 

Justeringens 
plats och tid: 

16 mars kl. 15.00 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Lundström 

 
Paragraf 

 
31 - 31 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Ärendeförteckning 

 
§31/20 Beslut om distans- och fjärrundervisning för gymnasieskolan i 

Lindesberg 
  
  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-03-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §31/20   Dnr: BUN 2020/24 
 
Beslut om distans- och fjärrundervisning för 
gymnasieskolan i Lindesberg 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. gymnasieskolan i Lindesbergs kommun from 18 mars 
övergår till fjärr- och distansundervisning. Beslutet gäller 
tillsvidare.  

2. Delegera till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 
av beslut om nedstängning av verksamhet inom skola eller 
barnomsorg, eller övergång till alternativa 
undervisningsformer. Delegationen gäller vid spridning av 
smitta av sådana skäl som avses i Förordning om utbildning i 
vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 
(SFS 2020:115). Delegationen gäller fram till 2021-06-30. 

 
Ärendebeskrivning 
Regeringen gick ut den 17 mars 2020 kl. 9.45 med 
rekommendationer om att gymnasieskolor, vuxenskolor, 
yrkeshögskolor, högskolor och universitet ska övergå till fjärr- 
och distansundervisning. Detta för att fördröja spridningen av 
corona, covid-19. 

 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  

2. gymnasieskolan i Lindesbergs kommun from 18 mars 
övergår till fjärr- och distansundervisning. Beslutet gäller 
tillsvidare.  

3. Delegera till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 
av beslut om nedstängning av verksamhet inom skola eller 
barnomsorg, eller övergång till alternativa 
undervisningsformer. Delegationen gäller vid spridning av 
smitta av sådana skäl som avses i Förordning om utbildning i 
vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 
(SFS 2020:115). Delegationen gäller fram till 2021-06-30. 
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_____ 
 
För åtgärd: 
Gymnasiechef 
 
För kännedom: 
Måltidsenheten 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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