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Sekreterare   Paragrafer 19–23 
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Ordförande   
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datum 
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Anslaget sätts upp  Anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Högskolecentrum hörsalen, kl 17:30 
  
Ledamöter Hans Ivarsson (C) Ordförande, Ingrid Noord-Silversten (S) 2:e vice 

ordförande, Jonas Stenzelius (KD), Bo Molander (S), Anders Johansson 
(SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Kevin Söderlund (M), Håkan Sandberg (L) 
  

Övriga Kerstin Jinghede skolsekreterare, Ulrika Hansson skolchef 
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§ 19  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Anders Johansson  
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§ 20  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs  
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§ 21 BUN 44/2020-613 

Yttrande Medåkers friskola Tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn och utbildningsnämnden föreslås besluta: 

1. Att anta yttrandet och översända det till kommunstyrelsen 

Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

2. Att anta yttrandet och översända det till Skolinspektionens 

tillståndsenhet 

Deltar inte i beslutet 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

När en ansökan om godkännande som huvudman för en 

nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och 

fritidshem inkommit till Skolinspektionen ges kommunen möjlighet 

att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 

(2010:800). 

Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att 

Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta 

utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av 

skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen, den 

kommunala verksamheten. I yttrandet bör det finnas 

konsekvensbeskrivningar där det framgår vilka ekonomiska, 

organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på 

lång sikt. 

Yttrandet ska också bifoga en befolkningsprognos för elever i 

kommunen för minst 5 år men helst 10 år, en karta för placeringen av 

samtliga skolor i kommunen samt en sammanställning av samtliga 

grundskolor i kommunen med redovisning av årskurser och 

elevantal per årskurs i varje skola. 

Skriftlig reservation 

Socialdemokraterna lämnar in en skriftlig reservation  
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§ 22  

Information om det aktuella läget på grund av 
coronavirus 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen  
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§ 23 BUN 85/2020-600 

Extra ärende: Åtgärder med anledning av coronavirus 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Med anledning av coronaviruset covid -19 begränsas antalet 

ledamöter vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden under 

rådande läge till sju, fyra från majoriteten P7, två från S och en från 

SD, samt att inga ersättare närvarar om de inte tjänstgör. 

Sammanfattning 

Det finns en politisk överenskommelse att i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts rekommendation 2020-03-31 § 21 

begränsa antalet ledamöter vid nämndernas sammanträden under 

rådande läge med anledning av coronaviruset till sju, fyra från 

majoriteten P7, två från S och en från SD samt att inga ersättare 

närvarar om de inte tjänstgör. 


