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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2021-01-26 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 13:00-14:00 
Beslutande: Linda Svahn (S) 

Magnus Storm (C), deltar på distans § 4–5 
Pär-Ove Lindqvist (M), deltar på distans § 4–5 
Fredrik Rosenbecker (SD) deltar på distans 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Joacim Hermansson (S) deltar på distans, ersätter Zaki Habib (S) 
 

Övriga deltagare: Rouzbeh Isa, sekreterare 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Åsa Jönsson, bitr verksamhetschef grundskolan § 4 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Staffan Hörnberg, gymnasiechef § 4–5 
 
 
 

Utses att justera Magnus Storm (C) ersättare Pär-Ove Lindqvist (M) 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, 29 januari 2021 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
5–6 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§ 5/21 Information om fjärr- och distansundervisning på Lindeskolan 

V 4–13 
§ 6/21 Meddelande till nämnd och utskott från Ordförande Linda 

Svahn 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN au § 5/21 
 
Information om fjärr- och distansundervisning på Lindeskolan 
V 4–13 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Gymnasiechef Staffan Hörnberg informerar nämnd om 
preliminär plan för partiell fjärr-och distansundervisning på 
Lindeskolan. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

För åtgärd 

Gymnasiechef 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunikatör 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN au § 6/21 
 
Meddelande till nämnd och utskott från Ordförande Linda 
Svahn 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: 

Tacka för information och lägga den till handlingarna  

Ärendebeskrivning 

Ordförande Linda Svahn informerar utskott om 
mejlkonversation som förts med anställd inom förskola i 
Lindesbergs kommun om Covid-19 – regler och riktlinjer i 
förskolan. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Linda Svahn (S) föreslår att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott tackar för information och lägger den till 
handlingarna.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet kan gå på Linda Svahns (S) 
förslag till beslut och finner så beslutad. 

För åtgärd 

Utvecklingsstrateg 
Kommunikatör 
För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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