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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-01-14 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Barn- och utbildningsförvaltningen  
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11.15 

Beslutande: Linda Svahn (S) ordförande 
Joacim Hermansson (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Eriksson (C) vice ordf 
Maud Segerstedt (C) 
Anders Blank (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) § 8- 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kent Wanberg (S) 
Elin Axelsson (S) 
Emmanuel Hakizimana (C) 
Agnetha Lindkvist (V) 
Lillemor Bodman (M) tjänstgörande, ers Tomas Klockars (M) 
Helene Lundin (KD) tjänstgörande § 1–7 ers Pär-Ove Lindqvist (M)   
Stefan Andersson (MP) 
Mats Seijboldt (SD) tjänstgörande, ers Amanda Funck (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Övriga deltagare: Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Anna Nilsson, kanslichef 
Lisbeth Fasth, SACO 
Nina Eskola, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 

Utses att justera Zaki Habib ersättare Lillemor Bodman 
Justeringens plats 
och tid: 

Kommunkansliet 2019-02-03 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
1 - 14 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Zaki Habib 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
BUN § 1/19 Val till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  
BUN § 2/19 Val av ledamöter och ersättare till samverkan gymnasiefrågor 
  
BUN § 3/19 Val av ledamöter och ersättare Riksidrottsgymnasium 
  
BUN § 4/19 Namngivning av sporthall 
  
BUN § 5/19 Särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt 

godkända idrottsutbildningar, 6.3.1–2018:1916 
  
BUN § 6/19 Projektansökan för uppstart av Kulturcollege på Lindeskolan 
  
BUN § 7/19 Granskning av registerförteckning  
  
BUN § 8/19 Remissvar på Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun 
  
BUN § 9/19 Information om beslut i kommunstyrelsen gällande 

verksamheterna för Ramshyttans skola, Rockhammars skola 
samt förskolan Lönngården i Rockhammar 

  
BUN § 10/19 Information goda exempel 
  
BUN § 11/19 Delegationsärenden 
  
BUN § 12/19 Meddelanden 
  
BUN § 13/19 Informationsärenden 
  
BUN § 14/19 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §1/19   Dnr:  
 
Val till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska bestå av 
 
Ordinarie ledamöter  
Linda Svahn (S) ordförande 
Magnus Eriksson (C) vice ordförande 
Zaki Habib (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
 
Ersättare  
Joacim Hermansson (S) 
Maud Segerstedt (C) 
Kent Wanberg (S) 
Tomas Klockars (M) 
Amanda Funk (SD) 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
det offentliga skolväsendet för barn och ungdom fram till och med 
det första kalenderhalvåret det år då ungdomarna fyller tjugo år. 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet omfattar förskola och 
familjedaghem för 1–5 år, förskoleklass, skolbarnsomsorg, 
grundskola, särskola och gymnasieskola. Barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar också för verksamhet vid kulturskola 
och fritidsgårdar. Barn- och utbildningsnämnden består av 11 
ledamöter och 11 ersättare. 
 
Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. 
Arbetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Ledamot, som är förhindrad att tjänstgöra, kallar själv sin ersättare. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Majoritetens förslag till arbetsutskottet är ordinarie ledamöter: Linda 
Svahn (S) ordförande, Magnus Eriksson (C) vice ordförande, Zaki 
Habib (S), ersättare Joacim Hermansson (S), Maud Segerstedt (C), 
Kent Wanberg (S). 
 
Oppositionens förslag till arbetsutskottet är ordinarie ledamot:  
Pär-Ove Lindqvist (M), ersättare Tomas Klockars (M). 
 
Sverigedemokraternas förslag till arbetsutskottet är ordinarie 
ledamot Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare Amanda Funk (SD) 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §2/19   Dnr:  
 
Val av ledamöter och ersättare till samverkan 
gymnasiefrågor 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ordförande Linda Svahn (S) är ordinarie ledamot och Pär-Ove 
Lindqvist (M) är ersättare vid samverkan gymnasiefrågor. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samverkan gällande gymnasiefrågor sker tillsammans med Nora 
kommun och Ljusnarsbergs kommun. 
 
Samverkan sker kring budget, utbildningsutbud, utbildningskvalitet, 
verksamhetsplanering, kommunikationer, tillgänglighet och 
elevinflytande. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att ordförande är ordinarie 
ledamot och att Pär-Ove Lindqvist (M) är ersättare. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Gy 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §3/19   Dnr:  
 
Val av ledamöter och ersättare Riksidrottsgymnasium 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ordförande Linda Svahn (S) är ordinarie ledamot och Pär-Ove 
Lindqvist (M) är ersättare till Riksidrottsgymnasium. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lindeskolan är Riksidrottsgymnasium (RIG) i judo. RIG är den mest 
omfattande judoutbildningen och riktar sig till den som redan har 
goda tävlingsresultat och siktar på att tävla i landslaget och mot 
internationell elitnivå. 
 
Verksamheten vid RIG utvärderas och kvalitetssäkras varje år av RF 
och har också ekonomiskt stöd från både Riksidrottsförbundet och 
Svenska Judoförbundet. Det är Riksidrottsförbundet som ställer upp 
de omfattande kraven för att få anordna en RIG-utbildning. RIG-
utbildning är riksrekryterande och alla som antas till utbildningen är 
garanterade inackorderingsbidrag om de inte redan bor på 
studieorten. 
 
Att driva ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller nationellt godkänd 
idrottsutbildning (NIU) innebär en samverkan mellan flera olika 
parter som tillsammans ansvarar för elevernas sociala trygghet, 
idrottsliga och skolmässiga utveckling. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att ordförande är ordinarie 
ledamot och att Pär-Ove Lindqvist (M) är ersättare. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 

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

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §4/19   Dnr: BUN 2019/15 
 
Namngivning av sporthall 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Överlämna förslag att den nya idrottshallen vid Lindbackaskolan får 
namnet Lindbackahallen, till Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
En ny skola, Lindbackaskolan, ska byggas i Lindesberg. Vid skolan 
upprättas även en ny idrottshall. Idrottshallen föreslås få namnet 
Lindbackahallen. 
 
Förslag till beslut 
 
Att barn- och utbildningsnämnden föreslår att den nya idrottshallen 
vid Lindbackaskolan får namnet Lindbackahallen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §5/19   Dnr: BUN 2018/297 
 
Särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och 
nationellt godkända idrottsutbildningar, 6.3.1–
2018:1916 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att skriva ansökan. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
De huvudmän som har fått tillstånd att bedriva riksrekryterande 
utbildning, särskild variant eller nationellt godkänd idrottsutbildning 
med start hösten år 2016 får göra den sista antagningen hösten år 
2019. 
 
Skolverkets beslut om riksrekryterande utbildning, särskild variant 
eller nationellt godkänd idrottsutbildning gäller för fyra 
antagningsomgångar. De huvudmän som vill fortsätta att bedriva 
tidigare beviljad utbildning behöver ansöka på nytt för antagning till 
hösten år 2020. 
 
Ansökan om att få bedriva riksrekryterande utbildning, särskild 
variant eller nationellt godkänd idrottsutbildning för start hösten 
2020 ska ha inkommit till Skolverket senast den 31 januari år 2019. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden ger 
förvaltningschef i uppdrag att skriva ansökan för Lindeskolan. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Gy 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §6/19   Dnr: BUN 2018/212 
 
Projektansökan för uppstart av Kulturcollege på 
Lindeskolan 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Lindeskolan tar finansierar projekt för uppstart av Kulturcollege på 
Lindeskolan inom ram alternativ ansöker om bidrag för medel till 
detta. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kulturskolan har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med 
gymnasieskolan där kulturskolan bidrar med olika 
specialkompetenser framförallt inom det estetiska programmet. Vi 
vet att det finns många elever som är intresserade av olika estetiska 
uttryckssätt men som av olika anledningar inte väljer estetiskt 
program utan istället väljer andra nationella program. En del elever 
väljer av olika orsaker att studera i annan kommun än Lindesberg. 
Dessa elever vill vi locka kvar i Lindesberg samtidigt som vi vill att 
elever från andra kommuner också ska söka till Lindeskolan.  
 
Idag finns idrottscollege på Lindeskolan, där idrottsintresserade 
elever kan välja mellan 12 nationella program och samtidigt ges 
träningsmöjligheter inom olika idrotter. Ledningsgruppen för 
Lindeskolan vill i samarbete med Kulturskolan starta ett 
kulturcollege. Genom kulturcollege skulle eleven erbjudas möjlighet 
att utveckla sitt estetiska intresse via en kulturprofil utöver ordinarie 
gymnasieprogram. Ett Kulturcollege på Lindeskolan skulle bidra till 
att öka skolans attraktionskraft ytterligare. 
 
Rektor för Kulturskolan Garnalia Erik Lundqvist har vid beredande 
nämnd presenterat Förstudie och projektering inför uppstart av 
Kulturcollege, Lindeskolan. Nämnden får i januari ta del av 
projektansökan. 
 
Syftet med projektet är inledningsvis att ta fram en projektplan för 
Kulturcollege med konstmusik- och skrivarinriktning med uppstart 
hösten 2020. 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahns (S) förslag till beslut är att Lindeskolan tar 
finansierar projekt för uppstart av Kulturcollege på Lindeskolan 
inom ram alternativ ansöker om bidrag för medel till detta. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Gy 
Rektor Kulturskolan Garnalia 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §7/19   Dnr: BUN 2018/266 
 
Granskning av registerförteckning  
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att besvara begäran om granskning 
från dataskyddsombud. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. 
Förordningen gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den 
svenska personuppgiftslagen att gälla. Dataskyddsförordningen 
innebär ett ökat skydd för fysiska personers rättigheter och friheter. 
För personuppgiftsansvarig innebär den en del nya förpliktelser. I 
kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse 
personuppgiftsansvarig myndighet. 
 
Dataskyddsombudet har valt att inleda granskningen som 
dataskyddsombudet ska göra med myndighetens registerförteckning. 
Registerförteckningen är det register som ska finnas över alla 
behandlingar av personuppgifter som utförs under myndighetens 
ansvar. Registerförteckningen ska innehålla följande uppgifter 
(artikel 30 dataskyddsförordningen)  
- Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, 

den personuppgiftsansvariges företrädare samt 
dataskyddsombudet. 

- Ändamålen med behandlingen.  
- En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna 

av personuppgifter.  
- De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har 

lämnats eller ska lämnas ut.  
- I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett 

tredjeland eller en internationell organisation.  
- Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika 

kategorierna av uppgifter.  
- Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och 

organisatoriska säkerhetsåtgärder 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Följande frågor överlämnas till barn- och utbildningsnämnden i 
egenskap av personuppgiftsansvarig myndighet för besvarande. Svar 
önskas senast den 31 januari 2019. 
1. Bedömer ni att alla behandlingar av personuppgifter finns 

upptagna i er myndighets registerförteckning? 
2. Om nej, till vilket datum kommer samtliga behandlingar (som 

utförs för närvarande) finnas upptagna i registerförteckningen? 
3. Bedömer ni att registerförteckningen uppfyller samtliga krav i 

artikel 30 dataskyddsförordningen eller finns det ett behov av en 
översyn över hela eller delar av registerförteckningen? 

4. Om det finns behov av en översyn över hela eller delar av 
registret för att uppfylla kraven i artikel 30 
dataskyddsförordningen, till vilket datum kommer översynen 
vara klar? 

5. Kommunen har köpt in ett digitalt registerförteckningssystem, 
GDPR Hero (www.gdprhero.se), till vilket datum kommer 
registerförteckningen vara inlagd i detta system? 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahns (S) förslag till beslut är förvaltningschef 
får i uppdrag att besvara begäran om granskning från 
dataskyddsombud. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
 
För kännedom 
Dataskyddsombud 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §8/19   Dnr: BUN 2018/254 
 
Remissvar på Kulturpolitiskt program i Lindesbergs 
kommun 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Efter komplettering i remissvar gällande Kulturpolitiskt program i 
Lindesbergs kommun överlämna remissvar till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendebeskrivning  
 
Ett kulturpolitiskt program ska ange Lindesbergs kommuns 
inriktning för kulturområdet över tid och innehåller prioriterade 
områden med övergripande mål. Detta avspeglas sedan i 
verksamhetsplaner, handlingsplaner, budget med mera. Programmet 
ska bidra till att målen i Vision 2025 uppnås. 
 
Ett av de tre mål som formuleras är särskilt inriktat mot barn och 
unga: Att vi lägger stor vikt vid barn och ungas utveckling och 
möjligheter för att både uppleva kultur men också stimulera det 
egna skapandet. Inom området Kultur för barn och unga omnämns 
och beskrivs framförallt verksamheterna Skapande skola, Skolteater 
och Kulturskolan Garnalia. 

 
Barn- och utbildningsnämnden delar den grundläggande tanken med 
vikten av att skapa en hållbar utveckling inom kulturområdet och 
tror att programmet kan fylla en viktig funktion som en inventering 
av aktiviteter inom det kulturpolitiska området och dessutom kunna 
bidra till att inspirera och engagera föreningsliv, näringsliv samt 
besökare. 
 
Barn- och utbildningsnämnden menar däremot att det är 
problematiskt med övergripande program av den här typen som har 
som uttalat syfte att vara styrande dokument. Det är inte helt 
självklart att sådana går att integrera i den befintliga styrmodellen.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Enligt styrmodellen ska nämnden självständigt, genom målskrivning 
och indikatorer, fatta beslut om och följa upp målen för barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet. Ett parallellt styrdokument 
riskerar att göra styrningen otydlig och det finns även en risk för att 
olika aktiviteter och åtgärder i praktiken motverkar varandra. 
 
_________ 
 
Meddelas för åtgärd 
Utvecklingsstrateg BUN 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
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BUN §9/19   Dnr: BUN 2018/7 
 
Information om beslut i kommunstyrelsen gällande 
verksamheterna för Ramshyttans skola, Rockhammars 
skola samt förskolan Lönngården i Rockhammar 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen.  
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar nämnden om det 
beslut som kommunstyrelsen tog den 8 januari år 2019 gällande 
nedläggning av verksamheterna Ramshyttans skola, Rockhammars 
skola samt förskolan Lönngården i Rockhammar. 
 
 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att:  
1. Utreda alternativa förslag till finansiering av verksamheterna 

Rockhammars skola, Ramshyttans skola och förskolan 
Lönngården samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 
kvalitetssänkningar i de verksamheter som pengarna ska tas ifrån 
om det inte ska tas inom barn- och utbildningsnämndens 
rambudget.  

2. Förslag till finansiering ska kompletteras med 
konsekvensbeskrivning där ekonomiska risker och risk för 
kvalitetssänkning tydliggörs. I detta ska information om följande 
ingå:  

- Hyresavtalens löptid och uppsägningstid samt möjligheten att 
avsluta hyresavtalen i förtid och eventuella kostnader kopplat till 
detta.  

- Investeringskostnader för att rusta upp berörda 
verksamhetslokaler samt information om när upprustning bör 
ske.  
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- Möjliga effekter på nämnd- och förvaltningsnivå  
o Risk för minskade statsbidrag  
o Verksamhetsförsämringar om pengarna ska tas inom barn- 

och utbildningsnämndens rambudget  
o Övriga kostnader kopplade till nedläggning alternativt 

behållande av Rockhammar skola, Ramshyttans skola och 
förskolan Lönngården.  

- Konsekvenser för kommunkoncernen vid 
verksamhetsförändringar  

- Måltidsverksamheten  
 

3. Belysa landsbygdsperspektivet med befolkningsutveckling över 
tid även på orter där vi inte har skolor.  

4. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen på beredande 
sammanträdet den 26 februari 2019. 

 
Beslutsgång  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 november 2018 om 
åtgärder för att ha en budget i balans åren 2019 och 2020. För 
verksamheterna i Ramsberg och Rockhammar beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 december år 2018 föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av verksamheter i 
Ramshyttans skola, Rockhammars skola och förskolan Lönngården. 
Om kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut, ger kommunfullmäktige 
svar på om finansiering ska ske inom barn- och 
utbildningsnämndens rambudget eller om kommunfullmäktige 
skjuter till finansiering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december år 2018 att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att få fram underlag 
till finansiering av fortsatt verksamhet i Rockhammars skola, 
Ramshyttans skola samt förskolan Lönngården. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §10/19   Dnr:  
 
Information goda exempel 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Som goda exempel inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter lyftes: 
 
SchoolSoft 
SchoolSoft är en lärplattform - ett system som ger en samlad inblick 
i barnens skolvärld. Det gör det lättare att vara en engagerad 
förälder. På ämnessidorna finns läxor, prov och planeringar för 
elever. Verksamhetssystemet SchoolSoft ger vårdnadshavare till 
elev vid Lindeskolan tillgång till schema, planering mm. 
 
Kulturskolans föreställning 
Kulturskolan ger föreställningen Romeo & Julia – All inclusive,  
den 9 februari. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §11/19 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Beslut om att nämnden har tagit del av delegationsbeslut ska ske vid 
nämndens sammanträde i februari år 2019. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden delgavs delegationsbeslut. 
 
________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §12/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Beslut om att nämnden har tagit del av delegationsbeslut ska ske vid 
nämndens sammanträde i februari år 2019. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden delgavs meddelanden. 
 
_________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §13/19 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande information delges barn- och utbildningsnämnden: 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden   
 
Barn- och utbildningsnämndens investeringar   
 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider år 2019 
Dnr BUN 2018/247 

  

 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Dnr 
BUN 2018/204 

  

 
Information om skolskjutsavtal Dnr BUN 2018/264   
 
___________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-01-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §14/19 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Kontaktpolitikerverksamhet 
Ordförande Linda Svahn (S) meddelar nämnden att 
kontaktpolitikerverksamheten kommer att lyftas vid senare tillfälle. 
________ 
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