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Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
BUN § 82/2018 Resursfördelningsmodell i förskola och grundskola, från 

KPMG 
  
BUN § 83/2018 Information om långsiktigt arbete för att öka studieresultaten 

i Lekebergs  
  
BUN § 84/2018 Internkontrollplan år 2019 
  
BUN § 85/2018 Utvärdering av beslut om val av förskola med bilaga 

checklista för gruppsammansättning 
  
BUN § 86/2018 Uppföljning avseende konsekvenser av beslut om fördelning 

av barnskötare/förskollärare inom förskolan 
  
BUN § 87/2018 Visstidsanställning för studenter på barn- och 

fritidsprogrammet 
  
BUN § 88/2018 Differentierad lönesättning och restid ingå i arbetstid på 

enheter med större rekryteringssvårigheter 
  
BUN § 89/2018 Familjecentral 
  
BUN § 90/2018 Planering angående förbättringsområden efter 

kvalitetsgranskning, dnr 400–2016:6992 
  
BUN § 91/2018 Yttrande om motion om körkortsteori för alla 

gymnasieelever 
  
BUN § 92/2018 Prislista uthyrning av skollokaler på Lindeskolan 
  
BUN § 93/2018 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbesök 
  
BUN § 94/2018 Nämndernas ansvarsutövande 2017 
  
BUN § 95/2018 Extratjänster inom förvaltningen 
  
BUN § 96/2018 Information avseende rekrytering inom grundskolan 
  
BUN § 97/2018 Prislista för bidrag till fristående huvudman Industritekniska 

programmet, gymnasieskola kalenderår 2018 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 98/2018 Prislista för interkommunal ersättning Industritekniska 
programmet gymnasieskola kalenderår 2018 

  
BUN § 99/2018 Månadsuppföljning maj 2018 - barn- och 

utbildningsnämnden 
  
BUN § 100/2018 Lokaliseringsutredning förskolor Lindesbergs tätort 
  
BUN § 101/2018 Remiss av kostpolitiskt program 
  
BUN § 102/2018 Igångsättningstillstånd för utbyggnad och renovering av 

Brotorpskolan samt igångsättningstillstånd för 
Lindbackaskolan (etapp 2) 

  
BUN § 103/2018 Delegationsärenden 
  
BUN § 104/2018 Meddelanden 
  
BUN § 105/2018 Informationsärenden 
  
BUN § 106/2018 Övriga frågor 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 82   Dnr: BUN 2017/335 
 
Resursfördelningsmodell i förskola och grundskola 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att se över steg 2 i uppdraget och 
återrapportera till beredande nämnd senast i oktober år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
På beredande nämnd i maj kom Sara Linge och Lovisa Jansson från 
KPMG för att presentera ett utkast av den översyn och analys som 
gjorts avseende resursfördelningssystem i grundskola och förskola i 
Lindesbergs kommun.  
 
Uppdraget bestod av översyn och analys: Skapa en bild av nuvarande 
ekonomistyrning genom en översyn av verksamhetens olika kostnader 
och genom att identifiera vilka effekter styrningen har idag. Synliggöra 
de olika kostnadsdelarna och jämföra med andra kommuner för att 
tydliggöra nuvarande resursfördelningssystems för- och nackdelar 
utifrån skolans mål och resultat. 
 
Målet med en resursfördelningsmodell är att den ska utformas så att 
den uppnår Skollagens krav på lika villkor, Skollagens och övriga 
författningars mål och krav på verksamheten i övrigt samt kommunens 
målsättningar för verksamheten. De mål och prioriteringar som 
politiker sätter upp för verksamheten påverkar resursfördelningen. För 
att dessa ska kunna genomföras på ett bra sätt måste de kostnader som 
de medför för respektive enhet och verksamhet i stort tas i beaktande. 
 
Fördelningen av resurser till den egna regin bygger idag på en 
grundtilldelning utifrån antalet elever samt ett tillägg utifrån en 
socioekonomisk fördelning. 
 
I Lindesbergs kommun finns 11 kommunala grundskolor och 2 
friskolor. Av de kommunala grundskolorna är det 6 som har ett 
elevantal som ligger under riksgenomsnittet på 200 elever per skola. 
_____ 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
För kännedom 
Ekonomienheten BUN 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 83   Dnr:  
 
Information om långsiktigt arbete för att öka 
studieresultaten i Lekebergs kommun 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka Håkan Söderman för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Håkan Söderman (M) ordförande i Kultur- och bildningsnämnden i 
Lekebergs kommun, kom till beredande nämnd i maj år 2018 för att 
berätta om det långsiktiga arbete som genomförts och pågår för att öka 
studieresultaten i Lekebergs kommun. 
 
I kultur- och bildningsförvaltningens verksamhet i Lekebergs kommun 
finns 5 grundskolor, 10 förskolor med cirka 850 elever i grundskolan 
och 420 barn i förskolan. 
 
År 2013/2014 var Lekebergs kommun planering plats 153 gällande 
skolresultat i jämförelse med Sveriges kommuner, år 2016/2017 var 
placeringen plats 10. 
 
Håkan Söderman lyfter att det är viktigt att ha barnen och eleverna i 
fokus och att våga tro på barnen. Att höga förväntningar ger bättre 
resultat. Alla barn ska nå optimala resultat utifrån sina förutsättningar.  
Samt att det är viktigt att alla är med i arbetet att skapa ett bättre 
studieresultat. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 84     Dnr: BUN 2018/50 
 
Internkontrollplan år 2019 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Komplettera internkontrollplanen med områdena nedan: 
- garanterad undervisningstid inom grundskola och gymnasieskola 
- hot och våld i verksamheternas arbetsmiljö 

 
Att internkontrollplanen ska återkomma vid beredande nämnd i augusti 
år 2018. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj 2018 redovisar 
utvecklingsstrateg de föreslagna kontrollpunkterna för 2019.  
 
Den föreslagna planen har med utgångspunkt i resultatet av 
internkontrollen för 2017 reviderats. Vissa kontrollpunkter återkommer 
och andra dras tillbaka det kommande året. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Utvecklingsstrateg 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 85    Dnr: BUN 2017/62 
 
Utvärdering av beslut om val av förskola  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att presentera en konsekvensbeskrivning 
för barnen i verksamheten, kommande verksamheter samt 
vårdnadshavare utifrån förvaltningens förslag om prioriteringar: 
1. gruppsammansättning 
2. syskonförtur 
3. kötid 

 
Konsekvensbeskrivning ska återrapporteras till beredande nämnd i 
oktober år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 oktober 2015 att under 
första året efter placering vid förskola avslå ansökan till annan förskola. 
Därefter kan ny ansökan göras med val till önskad förskola. Vid flytt 
till annat upptagningsområde kan val av förskola beviljas. Beslutet 
gäller placeringar från och med 1 januari år 2016.  
 
Beslutet fattades utifrån att det framkommit att barn som fått placering 
på förskola kunde stå kvar i kö till annan förskola. Med dessa regler 
kunde inte gruppsammansättningen styras, vilket minskade 
möjligheterna att bedriva en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet.  
 
Beslutet har nu gällt i drygt två år, och upplevs som positivt för 
verksamheten. Syskonförtur till önskad förskola kvarstår som prioritet 
ett, vilket innebär att familjer med många barn fortsätter att ha sina barn 
placerade på samma förskolor. 
 
Föräldrar har idag möjlighet att göra val av tre förskolor; första, andra 
och tredjehandsval. Beslutet som nämnden fattat innebär att om man 
tackar ja till något av dessa val, avslås ansökan till annan förskola 
under ett års tid det vill säga man stryks ur kön.  
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att:  
Föräldrar gör val av område istället för val av förskola 
Prioriteringsordning vid placering på en förskola utgå från checklistaför 
gruppsammansättning med prioriteringsordning: 
1.Gruppsammansättning  
2. Syskonförtur  
3. Kötid 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef förskola 
För kännedom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 86    Dnr: BUN 2018/115 
 
Uppföljning avseende konsekvenser av beslut om 
fördelning av barnskötare/förskollärare inom förskolan 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att utifrån de faktiska 
rekryteringssvårigheterna av förskollärare utreda frågan vidare 
avseende konsekvenser av ändrad fördelning av 
förskollärare/barnskötare i grundbemanning. 
 
Återrapport till beredande nämnd senast oktober år 2018.  
 
Ärendebeskrivning 
Den 15 augusti år 2016 beslutade barn- och utbildningsnämnden att ge 
förvaltningschef i uppdrag att se över fördelningen av barnskötare/ 
förskollärare och möjlighet till en stabilare organisation.  
 
Nämnden ville kvarhålla inriktningen att anställa förskollärare i första 
hand och ville se förslag på kompetensutveckling för barnskötare. Två 
alternativ presenteras och beslut togs den 13 februari 2017 att anta 
alternativ 1 med ikraftträdande höstterminen år 2017 samt en årlig 
utvärdering för vidare ställningstaganden.  
 
Beslutet innebär i korthet att grundbemanning i förskolan fortsatt att 
bestå av förskollärare, att vikariat i form av obehöriga förskollärare 
tillsätts på årsbasis (där ett utökat ansvar ligger i uppdraget), samt att 
tillsvidareanställda barnskötare erbjuds att se över vad som krävs för att 
utbilda sig till förskollärare. I nämndens beslut lades även in en 
minimigräns av 2 förskollärare per avdelning samt möjlighet att 
tillsvidareplacera barnskötare på enhet. 
 
I uppföljningen framkommer att arbetet slagit väl ut och förvaltningen 
ser vikten av att fortsätta såväl detta arbete som det långsiktiga arbetet 
med kompetensförsörjning.  
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Utifrån den brist på förskollärare som råder såväl i riket som lokalt, 
anser förvaltningen dock att vi behöver se över vår fördelning av 
förskollärare och barnskötare och föreslår därför nämnden att ge 
förvaltningen i uppdrag att utifrån de faktiska rekryteringssvårigheterna 
av förskollärare utreda frågan ytterligare avseende konsekvenser av 
ändrad fördelning av förskollärare/barnskötare i grundbemanning. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att:  
Ge förvaltningen i uppdrag att utifrån de faktiska 
rekryteringssvårigheterna av förskollärare utreda frågan ytterligare 
avseende konsekvenser av ändrad fördelning av 
förskollärare/barnskötare i grundbemanning. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef förskola 
För kännedom 
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BUN § 87    Dnr: BUN 2018/116 
 
Visstidsanställning för studenter på barn- och 
fritidsprogrammet 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Från och med augusti år 2019 erbjuda studenter från Lindeskolans 
barn- och fritidsprogram visstidsanställning i förskolan under  
10 månader efter avslutad och godkänd utbildning, samt efter utdrag 
från belastningsregister. 
  
Ärendebeskrivning 
Under förskolans kvalitetsdag den 23 oktober 2017 diskuterade 
strategiska utmaningar inom förskolan och nämnden tog den 15 januari 
2018 beslut att ge förvaltningschef i uppdrag att bland annat utreda:  
 
Förutsättningar och möjligheter till att garantera studenter på 
Lindeskolans barn- och fritidsprogram en visstidsanställning i förskola 
samt fritids på maximalt ett år efter examen. 
 
Förutsättningar och möjligheter till visstidsanställning:  
- Kravspecifikation:  

- Barnskötarexamen med godkända betyg och godkänt 
gymnasiearbete.  

- Godkänd APL (arbetsplatsförlagt lärande) varav två inom 
pedagogisk verksamhet (förskola, grundskola, särskola).  

- Visstidsanställning under 10 månader augusti-juni.  
- Anställas antingen av vikariepoolen eller visstidsanställning under 

förskolechef.  
- Under anställningen tillhöra en förskolechefs enheter och fungera 

som vikarie på dessa enheter.  
- Vara med på APT och fortbildning för att få inblick i arbetet.  
- Påbörjas augusti 2019.  
 
Förvaltningens förslag till beslut motiveras utifrån att förslaget kan ses 
som en del i det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet med att 
rekrytera och behålla personal inom förskolan. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att:  
Från och med augusti 2019 erbjuda studenter från Lindeskolans Barn- 
och fritidsprogram visstidsanställning i förskola under 10 månader efter 
avslutad utbildning. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef förskola 
Personalenheten  
Verksamhetschef Gy 

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (36)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 88   Dnr: BUN 2018/117 
 
Differentierad lönesättning och restid ingå i arbetstid på 
enheter med större rekryteringssvårigheter 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Under förskolans kvalitetsdag den 23 oktober 2017 diskuterades 
strategiska utmaningar inom förskolan och nämnden tog den 15 januari 
2018 beslut att ge förvaltningschef i uppdrag att bland annat utreda:  
 
För- respektive nackdelar med differentierad lönesättning i form av 
extra lönepåslag vid arbete på enheter med större 
rekryteringssvårigheter samt att låta restid ingå i arbetstiden som 
löneförmån. 
 
Förvaltningen anser att det innebär fler nackdelar än fördelar att 
använda sig av lönetillägg för arbetet vid svårrekryterade enheter. 
Förvaltningens ståndpunkt är att istället fortsätta arbeta aktivt med 
konkurrenskraftiga ingångslöner samt individuell lönesättning och då 
särskilt se över de förskolor som inte har full bemanning av 
förskollärare.  
 
Förvaltningens förslag till beslut motiveras utifrån att 
kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete. Utifrån att individuell 
lönesättning redan idag tillämpas finns möjlighet att locka pedagoger 
till enheter med minst antal behörig personal. Svårrekryterade enheter 
kan därför motivera en högre lönesättning. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att:  
Tacka för informationen. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef förskola 
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BUN § 89    Dnr:  
 
Familjecentral 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid gemensamt arbetsutskott med socialnämnden i maj år 2018 lyftes 
att öppna förskolan på familjecentralen har stängt under skollov. 
 
Då redogjorde förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 
för öppettiderna för öppna förskolan. 
 
Och det gemensamma arbetsutskottet fick information om att barn- och 
utbildningsnämnden tidigare har prioriterat uppstart av familjecentral i 
Fellingsbro, med finansieringen av § 37 medel, istället för att utöka 
öppettiderna i Lindesberg. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av samma information vid 
beredande nämnd i maj år 2018. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef förskola 
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BUN § 90    Dnr: BUN 2017/347 
 
Planering angående förbättringsområden efter 
kvalitetsgranskning, dnr 400–2016:6992 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Gymnasieskolan har kommunicerat med barn- och utbildningsnämnden 
angående förbättringsområden.  
 
Nämnden har inga övriga synpunkter. 
 
Ärendebeskrivning 
Rektor vid Lindeskolan Johan Dietrichson kom till beredande nämnd 
för att informera nämnden om planering angående förbättringsområden 
efter den kvalitetsgranskning Skolinspektionen genomfört. 
 
Nämnden får ta del av de åtgärder som planeras att genomföras och 
vilken tid de planeras att genomföras gällande 
Elevernas garanterade undervisningstid 
Vad är bäst för elevernas måluppfyllelse 
Genomförande av uppföljning av enskild elev 
 
Åtgärderna och dess effekter ska utvärderas senast den 12 juni år 2018, 
inför rapport till Skolinspektionen den 31 augusti. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef Gy 
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BUN § 91    Dnr: BUN 2018/53 
 
Yttrande om motion om körkortsteori för alla 
gymnasieelever 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Överlämna yttrandet till kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
I sin motion föreslår Miljöpartiet de Gröna i Lindesberg att: -
kommunen erbjuder alla gymnasielever körkortsteori. 
 
Innan GY11 reformen hade gymnasieskolor möjlighet att erbjuda 
elever delar av eller hela körkortet som en del av den ordinarie 
undervisningen, vanligtvis via det individuella valet. I ambitionen av att 
göra gymnasieskolan mer jämlik togs den möjligheten bort i samband 
med införandet av GY11. Idag kan endast körkort och körkortsteori 
erbjudas på fordonsprogrammets inriktning Transport, alltså endast för 
elever som utbildas till yrkeschaufförer.  

 
Skolverket erbjuder idag ingen kurs i körkortsteori som Lindeskolan 
kan erbjuda via det individuella valet. Det försvårar därför skolans 
möjlighet att erbjuda kursen inom den ordinarie verksamheten. Att 
under ordinarie skoltid köpa in tjänsten och schemalägga den är inte en 
realistisk lösning då skolan redan har ett pressat schema. Vidare bör det 
understrykas att det finns ett tydligt krav i skollagen att eleverna ska 
erhålla sin garanterade undervisningstid per läsår. Det är därför inte 
möjligt att ta tid från ordinarie undervisning till sådant som inte ingår 
fastställda kursplaner. 
 
I juridisk utredning som genomförts, i Hällefors, kom skolan och 
kommunen fram till att det inte är möjligt då man som kommun inte får 
exkludera övriga kommunen, det vill säga ungdomar som inte studerar 
vid kommunens gymnasieskola. Mot bakgrund till vad samtalen främst 
med Philskolan i Hällefors kom fram till så ser ledningsgruppen på 
Lindeskolan inte det som möjligt att erbjuda körkortsteori för skolans 
elever då det exkluderar övriga ungdomar i kommunen. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens slutsats är att det varken föreligger juridiska, 
ekonomiska eller praktiska förutsättningar att tillhanda körkortsteori till 
samtliga elever vid Lindeskolan. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Verksamhetschef Gy 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 92    Dnr: BUN 2018/111 
 
Prislista uthyrning av skollokaler på Lindeskolan 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ge i uppdrag till förvaltningschef att presentera förslag på taxor och 
avgifter gällande de lokaler som barn- och utbildningsnämnden 
förfogar över.  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har lyft ärenden avseende prislista för uthyrning av 
skollokaler på Lindeskolan samt uthyrning av Lindeskolans aula som 
ärenden inom barn- och utbildningsärenden (BUN 2018/111 beredande 
nämnd maj 2018, BUN 2017/116 § 88 2017-05-22). 
 
Barn- och utbildningsnämnden får information vid beslutande nämnd  
i juni att prislista antagen av kommunfullmäktige 2012-05-22 Taxor 
och avgifter, för bokningsbara lokaler har reviderats gällande avgifter 
och villkor för bokningsbara idrottslokaler i Lindesbergs kommun 
(AKK 2016/68, 2016-08-04). 
 
Förvaltningen har som önskemål att fram förslag på revidering gällande 
taxor och avgifter för de lokaler som barn- och utbildningsnämnden 
förfogar över och att pågående ärenden gällande uthyrning skollokaler 
på Lindeskolan samt uthyrning av Lindeskolans aula ingår i kommande 
förslag. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
Verksamhetschefer BUN 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 93    Dnr:  
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbesök 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka rektorer vid Storåskolan och Stadsskogsskolan för besöken. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 25 april år 2018 genomförde barn-  och utbildningsnämnden 
verksamhetsbesök till Storåskolan åk7-9 samt Stadsskogsskolan  
åk 7–9. 
 
Vid verksamhetsbesöken träffade ledamöter och ersättare i nämnden 
rektorer, lärare och elever.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Rektorer Storåskolan, Stadsskogsskolan 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (36)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 94    Dnr: BUN 2018/109 
 
Nämndernas ansvarsutövande 2017 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har tillsammans med PwC genomfört en övergripande 
granskning av hur nämnderna och styrelse utövat sitt ansvar under år 
2017. Arbetet har genomförts genom möten med representanter för 
respektive nämnder.  
 
Resultaten har sammanfattats i PM som behandlats och godkänts av 
revisorerna. Beredande nämnd i maj får ta del av rapporten som 
överlämnats till samtliga nämner, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för kännedom. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (36)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 95    Dnr: BUN 2017/115 
 
Extratjänster inom förvaltningen 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden önskade att förvaltningschef tar fram 
information om extratjänster inom förvaltningen. 
 
I dagsläget är det 25 personer som har en extratjänstanställning inom 
grund- och förskola i Lindesbergs kommun, vid följande enheter: 

 
Förskola Mariedal, Frövi  
Förskola Haga  
Björkhagaskolans kök  
Fröviskolan  
Förskola Skogsdungen, Frövi  
Björkhagaskolan  
Förskola Stadsskogen  
Kristinaskolan  
Förskola Näsby, Frövi  
Lindeskolans centralkök  
Brotorpsskolan  
Förskola Grönsiskan  
Storåskolan  
Förskola Stadsskogen  
Förskola Kristallen  
Ekbackens skola, Fellingsbro 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden tackar för information 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (36)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 
BUN § 96    Dnr:  
 
Information avseende rekrytering inom grundskolan 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Verksamhetschef för grundskola bjuds in till beredande nämnd i juni år 
2018 för att informera om ärendet. 
 
Ärendebeskrivning 
 

 
 _____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef Gr 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 97    Dnr: BUN 2018/139 
 
Prislista för bidrag till fristående huvudman 
Industritekniska programmet, gymnasieskola kalenderår 
2018 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Anta prislista för bidrag till fristående huvudman Industritekniska 
programmet, gymnasieskola, kalenderår 2018. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
 
Bidrag per elev till fristående huvudman för kalenderår 2018.  
 
Verksamhet  
Fristående gymnasieskola  

Total kostnad* 

Industritekniska programmet  155 479  
*kronor  

  
I total kostnad ingår måltider, lokalkostnad administration, 
overheadkostnader samt övrig kostnad.  
 
I övrig kostnad ingår undervisning, arbetslivsorientering, 
kompetensutveckling, skolledning, läromedel och utrustning, 
leasingkostnader, datorer och maskiner som ingår i undervisning, 
korttidsinventarier, skolbibliotek, elev- och hälsovård mm.  
Skolskjuts, tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i bidragsbeloppet. 
Idrottsprofil tillkommer på beloppet.  
Programinriktat individuellt val - Priset består av programkostnad  
+ 10 000 kr, max 2 terminer.  
Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programinriktnings pris.  
Samverkansavtal med Örebro kommun finns.  
 
Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika 
verksamheterna och bidragen utgår från budgeterat antal elever. 
_____ 
Meddelas för åtgärd 
Fristående huvudmän med verksamhet för elever som är folkbokförda i 
Lindesbergs kommun 
För kännedom 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
BUN § 98    Dnr: BUN 2018/140 
 
Prislista för interkommunal ersättning Industritekniska 
programmet gymnasieskola kalenderår 2018 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Anta prislista för interkommunal ersättning Industritekniska 
programmet gymnasieskola, kalenderår 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
 
Prislista per elev för interkommunal ersättning för  
kalenderår 2018.  
 
Verksamhet  
Kommunal gymnasieskola 

Total kostnad* 

Industritekniska programmet  146 678  
*kronor  

  
I total kostnad ingår måltider, lokalkostnad administration, 
overheadkostnader samt övrig kostnad.  
I övrig kostnad ingår undervisning, arbetslivsorientering, 
kompetensutveckling, skolledning, läromedel och utrustning, 
leasingkostnader, datorer och maskiner som ingår i undervisning, 
korttidsinventarier, skolbibliotek, elev- och hälsovård mm.  
Skolskjuts, tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i bidragsbeloppet. 
Idrottsprofil tillkommer på beloppet.  
Programinriktat individuellt val - Priset består av programkostnad  
+ 10 000 kr, max 2 terminer.  
Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programinriktnings pris.  
Samverkansavtal med Örebro kommun finns.  
 
Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika 
verksamheterna och bidragen utgår från budgeterat antal elever. 
_____ 
Meddelas för åtgärd 
Berörda kommuner 
För kännedom 
Förvaltningschef barn- och utbildning,  
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 99    Dnr: BUN 2018/130 
 
Månadsuppföljning maj 2018 - barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Godkänna månadsuppföljning för maj månad år 2018 och överlämna 
denna till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden får ta del av månadsuppföljning för maj 
månad år 2018. 
 

Barn- och 
utbildningsförvaltning  

Budget 
jan-maj  

Budget 
avvikelse 
jan-maj  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Grundskola  94,5 -1,0 225,4 225,4 0 
Förskola  58,5 0,3 140,8 140,8 0 
Gymnasieskola  53,8 1,0 128,3 128,3 0 
Gemensam verksamhet  9,3 0,4 23,8 23,8 0 
Fritidshem  10,0 0,9 23,2 23,2 0 
Central verksamhet  7,5 0,2 17,9 17,9 0 
Särskola  4,5 0,4 10,7 10,7 0 
Kulturskola  3,5 0,5 8,4 8,4 0 
Förskoleklass  5,9 0,4 13,2 13,2 0 
Gymnasiesärskola  2,2 0 5,3 5,3 0 
Fritidsgård  0,6 0,3 1,6 1,6 0 
Totalt  250,3 3,5 598,5 598,5 0 

 
Barn- och utbildningsnämndens prognos för hela år 2018 är en budget i 
balans. Vilket innebär en oförändrad månadsuppföljning från april. Det 
innebär också att barn- och utbildningsnämndens elva verksamheter 
tillsammans har en nettokostnad på 598 Mnkr år 2018 om prognosen 
per sista maj fortsätter.  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kostnaden har under maj ökat med 0,9 Mnkr för helåret och avser 
löneökning 2018. Alla avtal är inte klara, år 2017 uppgick nya löner till 
8,7 Mnkr inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.  
Det innebär att nettokostnaden för år 2018 förväntas stiga ytterligare de 
närmaste månaderna. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
Ekonom BUN 
Ekonom KS 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 100   Dnr: BUN 2017/201 
 
Lokaliseringsutredning förskolor Lindesbergs tätort 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Föreslå kommunstyrelsen att besluta att beställa en ny detaljplan 
gällande förskolor i centrala Lindesberg, i prioriteringsordning  
1. Norra Kyrkberget och Svarvarbacken  
2. Lindesby och Norra Sköndal 

 
Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämnden har beställt en lokaliseringsutredning 
för förskolor i Lindesbergs tätort av Samhällsbyggnad Bergslagen. 
Utredningen är framtagen och har presenterats för nämnden.  
 
Enligt uppdraget eftersöktes fem framtida platser i centrala Lindesberg 
som är lämpliga för etablering av förskola.  
 
Central Lindesberg är uppdelat i tre områden 
- Område 1, beläget till öster om järnvägen som finns i centrala 

Lindesberg, och innefattar stadsdelarna Norslund, Hagaberg, 
Bondskogen, Haga och Hermanstorp. 

- Område 2, beläget till väster om Bottenån, på den norra sidan av 
Bergslagsvägen. Detta område innefattar stadsdelarna Stadsskogen 
och Sköndal. 

- Område 3, även det beläget till väster om Bottenån, men på den södra 
sidan av Bergslagsvägen. Detta område innefattar stadsdelarna 
Brodalen, Tredingen och Lindesby. 

 
Utifrån de förslag på placering av förskolor som utredningen 
presenterar så bjöds Kjell Jansson stadsarkitekt vid Samhällsbyggnad 
Bergslagen till nämnden i maj år 2018 för att informera vidare om 
kommunens pågående uppdrag gällande detaljplan och det fortsatta 
arbetet kring detta, samt föreslagna platser för lokalisering av förskolor 
vid Norra Kyrkberget, Svarvarbacken, Lindesby och Norra Sköndal. 
_____ 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef förskola 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 101  Dnr: BUN 2018/121 
 
Remiss av kostpolitiskt program 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Begär anstånd hos kommunstyrelsen om att få besvara remissen  
i september 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Utskottet för stöd och strategi remitterade den 25 maj år 2018 förslaget 
till kostpolitiskt program till bland annat barn- och utbildningsnämnden 
för svar senast den 31 augusti år 2018. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Utskottet för stöd och strategi 
För kännedom 
Förvaltningschef  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 102  Dnr: BUF2015/236 
 
Igångsättningstillstånd för utbyggnad och renovering av 
Brotorpskolan samt igångsättningstillstånd för 
Lindbackaskolan (etapp 2) 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Begära igångsättningstillstånd hos kommunstyrelsen för utbyggnad och 
renovering av Brotorpsskolan samt igångsättningstillstånd för 
Lindbackaskolan (etapp 2). 

 
Ärendebeskrivning  
Under 2016–2017 har ett förarbete för att kunna strukturera 
grundskolorna i Lindesbergs tätort genomförts.  
 
Etapp 1 är en utbyggnad av nuvarande Björkhagaskolan (F-6) för att 
kunna ta emot 550 elever.  
 
Etapp 2 är att bygga en ny ”7–9 skola” i nära anslutning till 
Brotorpskolan vid Stadsskogsvallen för 600 elever.  
 
I samband med nybygget av ”7–9 skolan” ska även Brotorpskolan (F-6) 
renoveras och byggas ut för att kunna ta emot 550 elever.  
 
Särskolan ska samlokaliseras till nya ”7–9 skolan” och Brotorpskolan.  
 
I den nya ”7–9 skolan” ska ett produktionskök för 3000 portioner 
inrymmas. Verksamhet kommer att samordna produktion av mat till 
både barn- och utbildningsförvaltningen och till socialförvaltningen.  
 
Köket vid Lindeskolan kommer enbart att leverera mat till 
gymnasieskolan Lindeskolan.  
 
Etapp 3 är att Barn- och utbildningsförvaltningen går ur skolor 
Kristinaskolan (F-6) och Stadsskogsskolan (7–9). 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
Att Barn- och utbildningsnämnden får igångsättningstillstånd till en 
utbyggnad av Brotorpskolan och renovering av Brotorpskolan samt 
igångsättningstillstånd för Lindbackaskolan (etapp 2). 

  
_____  

 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Gr 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 103  
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Beviljat val av Ekbackens skola    

 
2018-04-12 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Hagabackens skola 2018-03-08, ärendenr 1-vt 2018 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-04-13 Delegationsbeslut om kränkande behandling på 
Fröviskolan 7–9 2018-04-11, ärendenr VT-18 nr 2 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-04-20 Fördelning av tilläggsbelopp i egen 
grundskoleverksamhet höstterminen 2018 Dnr BUN 2018/106 

  

 
2018-04-23 Delegationsbeslut av Marta Eriksson om beviljade 
dagliga resor april 2018 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-04-24 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2018-04-12, ärendenr 27 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-04-24 Beslut om tilläggsbelopp förskolan Föräldra-
kooperativet Slangbellan höstterminen 2018 Dnr BUN 2018/63 

  

 
2018-04-26 Beslut om tilläggsbelopp Solberga förskolor 
höstterminen 2018Dnr BUN 2018/62 

  

 
2018-04-30 Delegationsbeslut om kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2018-04-13, ärendenr EKB17 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
Beviljat val av Björkhagaskolan     
 
Beviljat val av Kristinaskolan     
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Beviljat val av Kristinaskolan     
 
Beviljat val av Fröviskolan     
 
Beviljat val av Storåskolan    
 
2018-01-22 Tilläggsbelopp Järvenskolan Södra, Katrineholm 
läsåret 2017–2018 Dnr BUN 2018/19 

  

 
2018-03-29 Beslut om tilläggsbelopp Järvenskolan Södra, 
Katrineholm läsåret 2017–2018 Dnr BUN 2018/19 

  

 
2018-04-23 Komplettering gällande Ekbackens skola i 
Lindesbergs kommun - Skolinspektionen dnr 41–2017:10631 
Dnr BUN 2018/54 

  

 
2018-05-08 Komplettering bilagor gällande Ekbackens skola i 
Lindesbergs kommun - Skolinspektionen dnr 41–2017:10631 
Dnr BUN 2018/54 

  

_________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 104  
 
Meddelanden 
 

Beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2018-04-09 Protokoll från förskolor Södra samverkansgrupp   
 
2018-03-16 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 
samverkansgrupp 2018-03-16  

  

 
2018-03-26 KS § 45/18 Månadsuppföljning kommunstyrelsen 
februari 2018 Dnr BUN 2018/49 

  

 
2018-04-10 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och 
strategis sammanträde den 10 april 2018 USS § 14/2018 - 
Införande av kostpolitiskt program Dnr BUN 2018/121 

  

 
2018-04-23 KF § 35/2018 Personalekonomiskt bokslut    
 
2018-04-23 KF § 32/2018 Ombudgetering av investerings-
budget 2017 barn- och utbildningsnämnden, ny förskola Dnr 
BUN 2017/320 

  

 
2018-04-23 KF § 34/2018 Årsredovisning och nämndernas 
verksamhetsberättelse 2017 för alla nämnder Dnr BUN 2018/1 

  

 
2018-04-23 KS § 66 Månadsuppföljning mars 2018 
kommunstyrelsen Dnr BUN 2018/83 

  

 
2018-01-29 Protokoll från Lindeskolans samverkansgrupp 
2018-01-29  

  

 
2018-05-04 Uppföljning av beslut i ärende dnr 41-2017:3890 
gällande skolsituationen för en elev vid Fröviskolan, dnr 411-
2018:3451  - ärendet avslutas Dnr BUN 2017/195 

  

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (36)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-04-17 Protokoll från Stadsskogsskolans 
samverkansgrupp 2018-04-17  

  

 
2018-02-07 Protokoll från samverkansgrupp förskolorna i 
Frövi  

  

 
2018-03-27 Protokoll från Brotorpsskolans samverkansgrupp 
2018-03-13  

  

 
2018-01-29 Protokoll från förskolor Östra samverkansgrupp 
2018-01-29   

  

 
2018-03-13 Protokoll från förskolor Västra samverkansgrupp 
2018-03-13  

  

 
2018-04-23 Svar på synpunkt om brist på vikarier på förskolan 
Gläntan Dnr BUN 2018/87 

  

_________ 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (36)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 105  
 
Information goda exempel 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lyfte inga exempel. 

Ärendebeskrivning 
 
______ 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (36)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-06-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 106  
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
Inga övriga frågor lyftes vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde.  

Ärendebeskrivning 
 
________ 
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