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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-08-16  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-08-16 

Anslaget sätts upp 2021-08-19   Anslaget tas ned 2021-09-10   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

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

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-10:30 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Carina Sundén Wessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Lillemor Bodman (M), ersätter Maud Segerstedt (C) 
Kent Wanberg (S), ersätter Joacim Hermansson (S) 
 

Övriga deltagare: Stefan Andersson (MP) 
Helene Lundin (KD) 
Anna Lundström, kanslienheten 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg  
Ann-Marie Naulén-Lundin, verksamhetschef, §75 
Sofia Liodden, lärarförbundet 
Susanne Karlsson, Lärarnas riksförbund 
Sanna Engström, Kommunal 
 

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

Justeringens plats 

och tid: 
Kommunhuset, 18 augusti 
 
 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
ANNA LUNDSTRÖM 

 
Paragraf 

 
74 - 83 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
PÄR-OVE LINDQVIST 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Ärendeförteckning 

 
§74/21 Godkänna deltagande på distans 

  

§75/21 Anmälan om verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats 
(EMI) till Inspektionen för vård och omsorgs vårdgivarregister 

  

§76/21 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 
covid-19, tillika Coronaviruset 2021-06-14 

  

§77/21 Information om Grund- och gymnasiesärskolan, läge och 
kommande utmaningar 

  

§78/21 Redovisning av resultat för BUN - Grundläggande granskning av 
styrelse och nämnder 2020 

  

§79/21 Implementering och tillämpning av barnkonventionen 

  

§80/21 Goda exempel 

  

§81/21 Övriga frågor 

  

§82/21 Delegationsärenden 

  

§83/21 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §74/21   Dnr:  

 

Godkänna deltagande på distans 
 

Beslut 

 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

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 godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 
 

  ______ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §75/21   Dnr: BUN 2021/65 

 

Anmälan om verksamhetschef för Elevhälsans 

medicinska insats (EMI) till Inspektionen för vård och 

omsorgs vårdgivarregister 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden  
 
1. utser Ann-Marie Naulén Lundin som verksamhetschef i 

Lindesbergs kommun för Elevhälsans medicinska insats 
(EMI) samt ansvarig gällande anmälningsskyldighet enligt 
Lex Maria. 
 

2. uppdrar till förvaltningen att anmäla till vårdgivarregistret 
som hanteras av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) om 
förändringen gällande verksamhetschef. 

Ärendebeskrivning 

Med vårdgivare avses i patientsäkerhetslagen (SFS 202:659) 
nämnden för den hälso-och sjukvårdsverksamhet som bedrivs 
inom EMI, och nämnden har det yttersta ansvaret för enheten. I 
detta sammanhang Barn-och Utbildningsnämnden. 
 
Vårdgivaren ska utse verksamhetschef för EMI enligt hälso-och 
sjukvårdslagen (HSL) och uppdraget att utföra uppgifter som 
ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra kvaliteten inom EMI. 
 
Vårdgivaren utser den person som ska ansvara för 
anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria och att denne har 
sådan ställning i organisation att hen kan överblicka och 
påverka det systematiska patientsäkerhetsarbetet. 
  
Vårdgivaren är skyldig att anmäla förändringar till 
vårdgivarregistret som hanteras av Inspektionen för Vård och 
Omsorg (IVO). Detta är en skyldighet enligt 
Patientsäkerhetsförordningen (SFS 2010:1369). 
 
 



 

 Sammanträdesprotokoll 5 (20) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Att utse Ann-Marie Naulén Lundin som verksamhetschef i 
Lindesbergs kommun för Elevhälsans medicinska insats (EMI) 
samt ansvarig gällande anmälningsskyldighet enligt Lex Maria 
 
Att uppdra till förvaltningen att anmäla till vårdgivarregistret 
som hanteras av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) om 
förändringen gällande verksamhetschef. 
 
__________ 
För åtgärd: 

Chef elevhälsan  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §76/21   Dnr:  

 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 

anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 2021-06-

14 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
I junis beredande sammanträde informerar förvaltningschefen 
om det senaste gällande covid-19. 
 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 
 
____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §77/21   Dnr: BUN 2021/15 

 

Information om Grund- och gymnasiesärskolan, läge 

och kommande utmaningar 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Rektor på grundsärskolan och gymnasiesärskolan informerar 
om verksamheten, läge och kommande utmaningar. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen och lägga den till handlingarna 
 
________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §78/21   Dnr: BUN 2021/36 

 

Redovisning av resultat för BUN - Grundläggande 

granskning av styrelse och nämnder 2020 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
skickar med följande kommentarer till revisionen:  

Nämndens kommentar gällande 3c: Övergripande indikatorer 
för utvecklingsmålen är framtagna enligt plan. Förvaltningen 
kommer även att se över vilka indikatorer som skulle kunna 
målsättas. Framförallt gäller detta nämndens utvecklingsmål. 
För vissa av de centrala kvalitetsindikatorerna är det mindre 
lämpligt att ha målvärden. Detta gäller t.ex. behörighet då 
målsättningen är att alla elever ska bli behöriga. 

Nämndens kommentar gällande 5a: Kommunens övergripande 
kvalitetsgrupp justerar i uppföljningsverktyget Stratsys så att 
verksamheterna framöver ska bedöma måluppfyllelse även för 
grunduppdraget. 

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens sammanträde den 14 juni 2021 redovisar 
utvecklingsstrategen den granskning som genomförts av 
revisorerna: ”Grundläggande granskning 
av styrelse och nämnder 2020”. 
 
Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av 
styrelsens och nämndernas ansvarstagande för intern styrning 
och kontroll samt måluppfyllelse. Syftet med den översiktliga 
granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till 
uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande 
revisionsfråga ska besvaras: 
Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt med tillräcklig intern kontroll? 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Revisionsobjekten i granskningen har varit kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 
 
Iakttagelser och bedömningar för respektive nämnd framgår i 
bifogad rapport som har behandlats och godkänts av 
revisorerna vid sammanträdet 2021-04-13. Revisorerna önskar 
separata svar från styrelsen och respektive nämnd senast 2021-
08-25. 

För barn- och utbildningsförvaltningens del bedömer revisionen 
granskningsområdet ”Ändamålsenlighet” med färgen gul, 
baserat på revisionsfrågan 5a. Även frågan 3c bedöms med 
färgen gul. Övriga områden i granskningen bedöms med färgen 
grön av revisionen. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Linda Svahn (S) föreslår att följande tillägg görs i svaret till 
revisionen:  

Nämndens kommentar gällande 3c: Övergripande indikatorer 
för utvecklingsmålen är framtagna enligt plan. Förvaltningen 
kommer även att se över vilka indikatorer som skulle kunna 
målsättas. Framförallt gäller detta nämndens utvecklingsmål. 
För vissa av de centrala kvalitetsindikatorerna är det mindre 
lämpligt att ha målvärden. Detta gäller t.ex. behörighet då 
målsättningen är att alla elever ska bli behöriga. 

Nämndens kommentar gällande 5a: Kommunens övergripande 
kvalitetsgrupp justerar i uppföljningsverktyget Stratsys så att 
verksamheterna framöver ska bedöma måluppfyllelse även för 
grunduppdraget. 

Beslutsgång 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag med Linda Svahns (S) tillägg. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

_____ 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Revisionen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §79/21   Dnr: BUN 2020/109 

 

Implementering och tillämpning av barnkonventionen 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Peter Björlund från folkhälsoteamet närvarar på beredande 
sammanträde med barn- och utbildningsnämnden i juni 2021.  
 
Peter Björklund informerar om varför konventionen finns, 
grundprinciperna och SKR:s tillämpningsnycklar. Nämnden har 
också gruppdiskussioner utifrån bland annat dessa frågor: Hur 
vet vi att barn inte diskrimineras eller kränks i vår verksamhet? 
Vad innebär det för oss när vi säger att ”alla barn har lika 
värde”?  
 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna.  
 
 
______ 

För kännedom: 

Folkhälsoteamet 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §80/21   Dnr:  

 

Goda exempel 
 

Zaki Habib berättar att hans känsla är att barn- och ungdomar i 
hans närhet ser fram emot att skolan drar igång igen. 
 
______ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §81/21   Dnr:  

 

Övriga frågor 
 

 

Linda Svahn (S) och Jari Mehtäläinen (SD) efterfrågar mer 
information om skadegörelsen på Lindbackaskolan. Thomas 
Lindberg berättar att förvaltningen var orolig att skadegörelse 
skulle kunna ske under sommaren på grund av tomma lokaler. 
Kamerabevakning med röststyrning sattes upp i juni/juli och 
därefter har skadegörelsen minskats.  
 
Helene Lundin (KD) undrar hur utfallet blev gällande önskan om 
att 15-timmarbarn skulle hållas hemma under våren på grund 
av covid-19. Björn Österby berättar att 1339 ansökningar 
inkommit under våren. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) frågar om när delegationsbeslut gällande 
anställningar ska komma igång. Anna Lundström berättar att 
eftersom personalenheten inte får ut kompletta listor från Visma 
måste kansliet och barn- och utbildningsförvaltningen återgå till 
gamla arbetssätt men med lite förändringar. Björn Österby, 
Cleas Wilson och Erika Johansson ska träffas nästa vecka för att 
sätta rutinerna för hur delegationsbesluten ska redovisas. Mer 
information kommer.  
 
Pär-Ove Lindqvist (M) undrar hur det går med byggnationen av 
ny förskola i Vedevåg. Linda Svahn (S) informerar om att 
detaljplanen är försenad, så byggnationen kommer inte igång i 
rätt tid.  
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §82/21 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Delegationsbeslut sammanställning av 
skolskjutsärenden 2019-11-08 - 2020-12-15 Dnr BUN 
2021/2 

  

 
-- Beviljat val av förskoleområde västra Dnr 
BUN 2021/4 

  

 
2021-06-01 Beviljat val av Fröviskolan Dnr BUN 
2021/4 

  

 
2021-07-06 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på förskolan Tallbacken 2021-05-26 Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-07 Yttrande till ärende om kränkande 
behandling vid Fröviskolan 7-9, Skolinspektionen dnr SI 
2021:2228 Dnr BUN 2021/37 

  

 
2021-06-07 Delegationsbeslut om tillförordnad rektor 
på grund av särskilda skäl vid påskrift av betyg vid 
Stadsskogsskolan 2021-06-07 - 2021-06-11 Nils 
Rutqvist Dnr BUN 2021/2 

  

 
2021-06-07 Delegationsbeslut om tillförordnad rektor 
på grund av särskilda skäl vid påskrift av betyg vid 
Stadsskogsskolan 2021-06-07 - 2021-06-11 Malin 
Axelsson Dnr BUN 2021/2 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-06-07 Yttrande till Skolinspektionen avseende 
dnr 2021:3591 Dnr BUN 2021/47 

  

 
2021-06-08 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2021-03-12, ärendenr 2021-1 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-06-08 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2021-05-10, ärendenr 2021-2 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-06-08 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2021-05-03, ärendenr 2021-3 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-06-08 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-05-26, ärendenr VT13 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-06-08 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-05-26, ärendenr VT14 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-06-09 Avslaget val av Lindbackaskolan Dnr    

 
2021-08-09 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-06-22, ärendenr EKB20:26 - 
ärendet återsänds för vidare 
utredning/ärendehantering Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-12-11 Avtal om NE 360 Kunskapstjänster 
läromedel årskurs 1-9 från 2021-01-01 Dnr BUN 
2021/14 

  

 
2021-06-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-05-28, ärendenr EKB20:24 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-06-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan läsåret 2020-2021, ärendenr 12 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  
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2021-06-15 Avtal om ersättning för extra personell 
resurs i skolan för elev i riksgymnasiesärskolan för döva 
och hörselskadade, Tullängsgymnasiet Dnr BUN 2021/7 

  

 
2021-06-15 Avtal om avgift för plats i fritidshem vid vid 
specialskola, Birgittaskolan, dnr 3 STO-2021/1804 Dnr 
BUN 2021/7 

  

 
2021-06-16 Avslaget val av Lindbackaskolan enligt 
skollagen 10 kap 30 § Dnr  

  

 
2021-06-16 Avslaget val av Lindbackaskolan enligt 
skollagen 10 kap 30 § Dnr  

  

 
2021-06-21 Redovisning av förbättringsåtgärder efter 
granskning av skolors läromedelsstrategi, Fröviskolan, 
Skolinspektionens dnr 2020:1237 Dnr BUN 2020/77 

  

 
2021-06-21 Beslut om tilläggsbelopp Borns friskola 
höstterminen 2021 Dnr BUN 2021/64 

  

 
2021-06-22 Delegationsbeslut av förskolechef Sandra 
Gränsäs om beviljad avgiftsfri på förskola enligt 
skollagen kap 8 § 5 Dnr BUN 2021/2 

  

 
2021-06-22 Delegationsbeslut av förskolechef Elin 
Olsson om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 § 5 Dnr BUN 2021/2 

  

 
2021-06-23 Avslaget val av Lindbackaskolan enligt 
skollagen 10 kap 30 § Dnr  

  

 
2021-06-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-05-24 ärendenr EKB20:25 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-06-28 Överenskommelse 2 samverkan om 
insatser inom ramen för uppdraget om att genomföra 
insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och 
elever som är nyanlända eller har annat modersmål än 
svenska (U2019/03787/s), Skolverkets dnr 7.4.2-
2020:1969 Dnr BUN 2020/113 
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 Sammanträdesdatum  
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 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2021-06-28 Beslut om insatser 2  inom ramen för 
uppdraget om att genomföra insatser för att stärka 
utbildningens kvalitet för barn och elever som är 
nyanlända eller har annat modersmål än svenska 
(U2019/03787/S), Skolverkets dnr 7.4.2-2020:1969 Dnr 
BUN 2020/113 

  

 
2021-06-29 Avtal gällande interkommunal elev i 
grundsärskola vårterminen 2021 Dnr BUN 2021/7 

  

 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §83/21 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Jämställdhetsmyndighetens utskick covid-
19 och våldsutsatthet Dnr  

  

 
2021-06-01 Protokoll från Ekbackens skolas 
samverkansgrupp 2021-06-01 Dnr  

  

 
2021-07-01 Skolmiljarden - Utökad satsning gällande 
tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2021 Dnr BUN 2021/19 

  

 
2021-03-02 Protokoll från Stadsskogsskolans 
samverkansgrupp 2021-03-02 Dnr  

  

 
2021-03-02 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2021-03-02   (Björken, Haga, 
Grönsiskan) Dnr  

  

 
2021-06-03 Protokoll från Stadsskogsskolans 
samverkansgrupp 2021-06-03 Dnr  

  

 
2021-06-07 Protokoll från förskolor norra 
samverkansgrupp 2021-06-07 Dnr  

  

 
2021-06-07 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2021 KF 
§ 70 - Mål och Budget 2022 och Verksamhetsplan (VP) 
2023 - 2024 Dnr BUN 2021/48 
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2021-06-08 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2021-06-08  (Björken, Haga, 
Grönsiskan) Dnr  

  

 
2021-06-09 Dom i Förvaltningsrätten 2021-06-09 i mål 
om statlig ersättning för asylsökande  i målnr 9585-20, 
Migrationsverkets dnr 2020-300040 Dnr BUN 2020/46 

  

 
2021-08-09 Svar på klagomål på kränkande behandling 
av elev vid Ekbackens skola Dnr BUN 2021/71 

  

 
2021-03-11 Protokoll från Ekbackens skolas 
samverkansgrupp 2021-03-11 Dnr  

  

 
2021-04-13 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2021-04-13   (Björken, Haga, 
Grönsiskan) Dnr  

  

 
2021-02-14 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2021-02-14    (Björken, Haga, 
Grönsiskan) Dnr  

  

 
2021-06-15 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 juni 2021 KS § 83 - 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för ekonomi 2021 
Barn- och utbildningsnämnden Dnr  

  

 
2021-06-15 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 juni 2021 KS § 81- Lägesrapport 
april 2021 Kommunstyrelsen Dnr BUN 2021/34 

  

 
2021-06-16 Inför skolstart hösten 2021 - information 
till grundskola och gymnasier om covid-19 Dnr  

  

 
2021-06-16 Brev till huvudmän – Samordnare för 
elever som är nyanlända eller har annat modersmål än 
svenska Dnr BUN 2020/113 

  

 
2021-06-16 Anmälan om kränkande behandling vid 
Brotorpsskolan, Skolinspektionen dnr SI 2021:3345 Dnr 
BUN 2021/61 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (20) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-08-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-06-17 Beslut i Skolinspektionen 2021-06-17 i 
ärende 2021:744 Remiss från Skolinspektionen om 
Solberga Förskolor AB:s ansökan om godkännande som 
huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem - 
avskrivs Dnr BUN 2021/17 

  

 
2021-05-18 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2021-05-18   (Björken, Haga, 
Grönsiskan) Dnr  

  

 
2021-01-19 Protokoll från Ekbackens skolas 
samverkansgrupp 2021-01-19 Dnr  

  

 
2021-04-20 Protokoll från Ekbackens skolas 
samverkansgrupp 2021-04-20 Dnr  

  

 
2021-06-21 Beslut i Migrationsverket 2021-06-21m 
dnr 7331-2020-20090 om statlig ersättning för extra 
eller extraordinära kostnader för utbildning - avslag för 
sökande Lindesbergs kommun Dnr BUN 2021/66 

  

 
2021-06-22 Klagomål på kränkande behandling av elev 
vid Ekbackens skola Dnr BUN 2021/71 

  

 
2020-10-22 Officiellt beslut, Erasmus+ Strategiska 
partnerskap för skolutbyte, projekt 2020-1-SE01-
KA229-077805 Dnr BUN 2020/92 

  

 
2021-06-23 Beslut i Skolinspektionen 2021-06-23 om 
tillsyn av att kränkande behandling förhindras vid 
framtida nollning på Lindeskolan, dnr 2021:3591 - 
ärendet avslutas Dnr BUN 2021/47 

  

 
2021-01-25 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2021-01-25     (Björken, Haga, 
Grönsiskan) Dnr  

  

 
______ 
 

 

 


