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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-05-07 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 14:30-15:00 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, sekreterare 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Michael Tybell, verksamhetschef grundskola 
 
 

Utses att 

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

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset tisdag den 7 maj 2020, omedelbar justering 
 
 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 

 
Paragraf 

 
4 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
 
Justerare 

 
 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 
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Ärendeförteckning 

 
§4/20 Fjärr- och distansundervisning vid Storåskolan 
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BUN au §4/20 

 

Fjärr- och distansundervisning vid Storåskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att i 
enlighet med Förordning 2020:115 införa fjärr- och 
distansundervisning, i vissa årskurser vid behov, vid Storåskolan 
från och med den 11 maj 2020. Beslutet gäller fram till dess att 
personalsituationen medger att undervisningen bedrivs enligt 
ordinarie plan.  

Ärendebeskrivning 

 

Huvudmannen bedömer att en så stor andel av personalen vid 
skolenheten är frånvarande och att det under viss tid inte går att 
bedriva verksamheten enligt ordinarie plan. Under de senaste 
veckorna har en stor andel av personalen vid Storåskolan varit 
frånvarande på grund av coronaproblematiken. Situationen har 
blivit så allvarlig att det i nuläget inte går att upprätthålla 
undervisningen med den personalstyrka som finns på plats. 
 
Skolledningen vid skolan önskar frihet i att kunna variera mellan 
vilka årskurser som har undervisning i skolan respektive fjärr- 
och distansundervisning. 
 
Undervisningen skulle tjäna på att gå över till fjärr- och 
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 symptom. 
 
Detta är en tillfällig åtgärd fram till dess att personalsituationen 
medger att undervisningen bedrivs enligt ordinarie plan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att i 
enlighet med Förordning 2020:115 införa fjärr- och 
distansundervisning, i vissa årskurser vid behov, vid Storåskolan 
från och med den 11 maj 2020. Beslutet gäller fram till dess att 
personalsituationen medger att undervisningen bedrivs enligt 
ordinarie plan. 
  
För åtgärd 

Rektor Storåskolan 


