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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-11-13 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 10:30-11:00 
Beslutande: Linda Svahn (S) 

Magnus Storm (C) deltar via länk 
Zaki Habib (S) deltar via länk 
Pär-Ove Lindqvist (M) deltar via länk 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Jari Mehtäläinen (SD) deltar via länk och ersätter Fredrik Rosenbecker 
(SD) 
 
 
 

Övriga 
deltagare: 

Rouzbeh Isa, sekreterare 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Staffan Hörberg, gymnasiechef 
 
 

Utses att 
justera 

Pär-Ove Lindqvist (M) 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset måndag den 16 november 2020 
 
 
 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
8 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
 
Justerare 

 
 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§8/20 Fjärr- och distansutbildning vid Lindeskolan 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN au §8/20 
 
Fjärr- och distansutbildning vid Lindeskolan 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att 
 
Gymnasieskolan i Lindesbergs kommun from 16 november till 
27 november 2020 övergår till fjärr-och distansundervisning.  

Ärendebeskrivning 
 
Vid sitt sammanträde den 17 mars 2020 beslutade barn- och     
utbildningsnämnden att: 
 
Till arbetsutskottet delegera beslut om nedstängning av 
verksamhet inom skola eller barnomsorg, eller övergång till 
alternativa undervisningsformer. Delegationen gäller fram till 
2021-06-30 och 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). 
 
Vid barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 10 augusti 
2020 redovisade gymnasiechefen planerna för utbildningen vid 
Lindeskolan under höstterminen 2020. Förvaltningens 
bedömning var då att en partiell distansundervisning var en 
nödvändig åtgärd för att minska trängseln i skolans lokaler och 
för att minska risken för smittspridning i kollektivtrafiken. 
Genom detta kunde skolan skapa goda förutsättningar för att 
utbildningen skulle genomföras i en säker och trygg miljö för 
både elever och lärare.  
 
I början av november infördes nya lokala skärpta råd i Region 
Örebro Län. Vid Lindeskolan är det problematiskt att genomföra 
undervisningen på plats. Detta på grund av att många pedagoger 
är frånvarande.  
 
En tillfällig övergång till fjärr- och distansundervisning skulle 
medföra att fler lektioner kan genomföras enligt ordinarie 
schema. 
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Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 
Gymnasieskolan i Lindesbergs kommun from 16 november till 
27 november 2020 övergår till fjärr-och distansundervisning.  

 
 
För åtgärd 
Gymnasiechef 
Förvaltningschef 
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