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Sammanträdesdatum 2020-12-07 
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Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 13.00-13.30 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Magnus Storm (C) deltar via länk 
Zaki Habib (S) deltar via länk 
Pär-Ove Lindqvist (M) deltar via länk 
Fredrik Rosenbecker (SD) deltar via länk 

Övriga 
deltagare: 

Ebba Jansson, sekreterare 
Thomas Lindberg, förvaltningschef  
Michael Tybell, verksamhetschef grundskolan  

Utses att 
justera 

Pär-Ove Lindqvist (M) med Magnus Storm (C) som ersättare 

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset måndag den 7 december 2020 kl. 15.00 
 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
16–17 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
 
Justerare 

 
 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Ärendeförteckning 

 
§16/20 Godkänna deltagande på distans 
  
§17/20 Beslut om distansundervisning vid Stadsskogsskolan  
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BUN au §16/20 

Godkänna deltagande på distans  

Beslut 
Ordförande Linda Svahn godkänner att Magnus Storm (C), 
Zaki Habib (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Fredrik Rosenbecker 
(SD) deltar på distans. 

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 Linda Svahn godkänner att Magnus Storm (C), 

Zaki Habib (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Fredrik Rosenbecker 
(SD) deltar på distans. 

___________ 
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BUN au §17/20 

Beslut om distansundervisning vid Stadsskogsskolan  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att 

Införa distansundervisning vid Stadsskogsskolan under 
perioden 9 december till 18 december 2020. 

Ärendebeskrivning 

Under de senaste veckorna har en stor andel av personalen vid 
Stadsskogsskolan varit frånvarande på grund av 
Coronaproblematiken.  

Detta i kombination med att de nationella proven genomförs har 
inneburit att situationen blivit så allvarlig att det i nuläget inte 
går att upprätthålla undervisningen med den personalstyrka 
som finns på plats. 

Undervisningen skulle tjäna på att gå över till 
distansundervisning. Då skulle flera ur personalgruppen kunna 
återgå i tjänst då de är tillräckligt friska för att kunna jobba men 
inte får vara på arbetsplatsen på grund av symtom.   

Planen är att från onsdag 9 december till fredag 11 december 
kommer årskurs 7 och 8 växelvis att arbeta på distans. Från 
måndag 14 december till fredag 18 december kommer alla 
årskurser på ett rullande schema arbeta på distans.  

Det innebär att under ovanstående tidsperiod kommer årskurs 7 
arbeta på distans 2 dagar, årskurs 8 och 9 under 3 dagar. Detta 
är en åtgärd för att säkerställa att elever i årskurs 9 ska kunna 
genomföra sina nationella prov samt att eleverna får sin 
garanterade undervisningstid. De nationella proven går ej att 
skjuta på utan måste vara genomförda senast v.50. 
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Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår 

Att införa distansundervisning vid Stadsskogsskolan under 
perioden 9 december till 18 december 2020. 

_______ 
För åtgärd: 
Verksamhetschef grundskola 
Rektorer Stadsskogsskolan 
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