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Barn- och utbildningsförvaltningen
Björn Österby
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bjorn.osterby@lindesberg.se

Dnr

Barn- och utbildningsnämnden

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan 2016
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden dem 17 oktober 2016 redovisar
verksamhetschefen för grundskolan resultaten av det pågående systematiska
kvalitetsarbetet,
I Lindesbergs kommuns grundskolor bedrivs ett kontinuerligt och långsiktigt
arbete på huvudmannanivå i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten i
verksamheten. Målet är att säkerställa en hög kvalitet och en hög grad av
likvärdighet i verksamheten.
För att uppnå målet om kvalitet och likvärdighet sker ett systematiskt och över året
kontinuerligt inhämtande av kunskapsresultat, resultat avseende upplevd trivsel
och trygghet samt delaktighet och inflytande. Allt arbete sker i dialog med
rektorerna i grundskolan.
De inhämtade resultaten analyseras av huvudmannen i en central analysgrupp
bestående av verksamhetschefen för grundskolan, grundskolans
verksamhetsutvecklare samt barn- och utbildningsförvaltningens
utvecklingsstrateg. I detta analysarbete fokuseras på orsaker till de uppnådda
resultaten, samt planeras för åtgärder för att förbättra resultaten. Det åligger också
analysgruppen att själv vidta planerade åtgärder alternativt att föreslå åtgärder som
ska beslutas av förvaltningschefen eller barn- och utbildningsnämnden.
I Kvalitetsarbete i grundskolan 2016 redovisas de centrala slutsatserna kring
kunskapsresultaten i Lindesbergs kommuns grundskolor läsåret 2015-2016 samt
vilka åtgärder och utvecklingsområden som ska prioriteras för kommande läsår.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Peter Lundell
Verksamhetschef grundskolan
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Inledning
I Lindesbergs kommuns grundskolor bedrivs ett kontinuerligt och långsiktigt arbete på
huvudmannanivå i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. Målet är att
säkerställa en hög kvalitet och en hög grad av likvärdighet i verksamheten.

För att uppnå målet om kvalitet och likvärdighet sker ett systematiskt och över året
kontinuerligt inhämtande av kunskapsresultat, resultat avseende upplevd trivsel och trygghet
samt delaktighet och inflytande. Allt arbete sker i dialog med rektorerna i grundskolan.

De inhämtade resultaten analyseras av huvudmannen i en central analysgrupp bestående av
verksamhetschefen för grundskolan, grundskolans verksamhetsutvecklare samt barn- och
utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg. I detta analysarbete fokuseras på orsaker till de
uppnådda resultaten, samt planeras för åtgärder för att förbättra resultaten. Det åligger också
analysgruppen att själv vidta planerade åtgärder alternativt att föreslå åtgärder som ska
beslutas av förvaltningschefen eller barn- och utbildningsnämnden.

I Kvalitetsarbete i grundskolan 2016 redovisas de centrala slutsatserna kring
kunskapsresultaten i Lindesbergs kommuns grundskolor läsåret 2015-2016 samt vilka
åtgärder och utvecklingsområden som ska prioriteras för kommande läsår.

Lindesberg 2016-09-23
Peter Lundell
Verksamhetschef grundskolan
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Resultat
Meritvärde
Meritvärdet för åk 9 är högre än motsvarande siffror 2015. För kommunen som helhet är
meritvärdet tre poäng högre än 2015. Lindesberg ligger fortfarande långt under
riksgenomsnittet, ca 30 poäng lägre, vilket också är en något större skillnad jämfört 2015.

Jämförelsen mellan åren är inte helt rättvisande eftersom Skolverket i år exkluderat elever
med okänd bakgrund ur urvalet. Detta gäller elever med tillfälliga och/eller hemliga
personnummer. En med 2015 års resultat helt jämförbar redovisning får vi däremot när även
nyinvandrade elever tas med. Se mer under rubriken Nyinvandrade elever.

201,5
215,9
200,1
172,0
199,3
229,2

Fröviskolan
Stadsskogsskolan 1
Stadsskogsskolan 2
Storåskolan
Lindesberg
Riket

Tabell 1 Meritvärde, åk 9 2016. (Källa: SiRiS)

Behörighet
Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram på kommunnivå minskar något jämfört med
2015. Från 75,1 % till 74,8 %. På riksnivå är förändringen den motsatta med en ökning på ett
par procentenheter.
Jämförelsen mellan åren är inte helt rättvisande eftersom Skolverket i år exkluderat elever
med okänd bakgrund ur urvalet. Detta gäller elever med tillfälliga och/eller hemliga
personnummer. En med 2015 års resultat helt jämförbar redovisning får vi däremot när även
nyinvandrade elever tas med. Se mer under rubriken Nyinvandrade elever.

Fröviskolan
Stadsskogsskolan 1
Stadsskogsskolan 2
Storåskolan
Lindesberg
Riket

81,1 %
76,6 %
70,6 %
68,8 %
74,8 %
87,3 %

Tabell 2 Behörighet yrkesprogram, åk 9 2016. (Källa: SiRiS)
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Nyinvandrade elever
Som nämnts ovan är de enda siffror som fullt ut möjliggör en jämförelse mellan 2015 och
2016, de där nyinvandrade (som kommit till Sverige de senaste 4 åren) och elever med okänt
eller hemligt personnummer sållats bort.

Både vad gäller meritvärde och behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram förbättras
Lindesbergs resultat jämfört med 2015. Riket följer samma mönster, men inte lika markant
som i Lindesberg.

Fröviskolan
Stadsskogsskolan 1
Stadsskogsskolan 2
Storåskolan
Lindesberg
Riket

2015
212,3
202,1
190,5
199,3
201,9
228,9

2016
209,9
235,6
216,2
180,6
212,3
234,0

Tabell 3 Meritvärde, åk 9.
Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. (Källa: SiRiS)

Fröviskolan
Stadsskogsskolan 1
Stadsskogsskolan 2
Storåskolan
Lindesberg
Riket

2015
74,6 %
86,8 %
73,5 %
78,6 %
78,3 %
88,2 %

2016
85,3 %
87,5 %
79,7 %
73,3 %
82,0 %
90,3 %

Tabell 4 Behörighet yrkesprogram, åk 9.
Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. (Källa: SiRiS)
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Årskurs 6
Andelen elever i årskurs sex som når minst betyget E i samtliga ämnen ser ut att öka markant
från 2015 till 2016. Andelen av eleverna som nådde minst betyget E var 2015 68,9 %. Enligt
preliminära siffor ur IST Analys har denna siffra 2016 stigit med över 25 procentenheter.

Andel
85,70 %

Betyg
A-E

Tabell 5 Andel elever med minst betyget E, åk 6 läsåret 2015-2016.
(Källa: IST Analys)

Frånvaro
Efter att det under hösten 2015 uppdagades brister i möjligheterna att i efterhand ta ut
frånvaro ur systemet, förändrades rutinerna för frånvarohantering på central nivå. Tyvärr finns
ingen möjlighet till jämförelse med 2015 års frånvarostatistik, men genom de förändrade
rutinerna kommer det framöver att gå att jämföra siffrorna.

F-3
4-6
7-9
Totalt

All frånvaro
7,23 %
7,62 %
11,72 %
8,46 %

Ogiltig frånvaro
0,50 %
0,54 %
3,45 %
1,10 %

Tabell 6 Frånvaro läsåret 2015-2016. (Källa: IST Analys)
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Analys
Vi ser positiva tendenser men resultatet är ändå dåligt. Allt för många elever kommer inte in på
gymnasiet och många elever har hög frånvaro. Våra nyanlända elever lyckas i för liten utsträckning nå
kunskapskraven.

Vi kan konstatera att resultaten spretar från skola till skola, från klass till klass och från lärare till
lärare. Det finns både väldigt dåliga exempel och väldigt många goda på kvalité i skolan som helhet
och i undervisningen. Vi ser också att resultaten är sämre ju äldre eleverna blir, det tycks som att
skolan generellt i vår kommun har svag förmåga att återfå elever som inte uppnår kunskapskarven ”på
banan”, skolans reparativa förmåga är svag.

Vi vet att det är brister i studieron i allt för många klassrum och att metoder som inte säkerställer goda
resultat förekommer. Vi tror att förvaltningens analys, stöd och vägledning har varit för svag och det
har bidragit till att skolan inte varit likvärdig i vår kommun. För att förändra detta måste förvaltningen
utifrån den genomförda analysen vara tydligare med prioriteringar och stöd så att rektor kan organisera
och styra sin skola mot alla elevers maximala kunskapsutveckling. Rektor måste ges utrymme för det
pedagogiska ledarskapet och vara rustad med verktyg för att driva god skolutveckling.

Det är viktigt att alla yrkesgrupper inom skolan får kunskap om vad som krävs för elevens bästa
lärande och rektor måste vara en nyckelperson i det arbetet.

Utvecklingsområden
Prioriteringar i kvalitetsarbetet 2016
Utifrån central analys av det som framkom vid uppföljning 2016-01-19 har huvudmannen
beslutat om följande utvecklingsområden:
•

Kunskapsresultaten inom utbildningen i grundskolan

•

Elevers närvaro i skolan

•

Mottagandet av nyanlända

På förvaltningsnivå har vi några hypoteser kring vad som behöver utvecklas och förändras för
att lyckas med de centrala utvecklingsområdena.
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Därför kommer vi att arbeta för:
•

Bättre kunskap om forskningsbaserade och effektiva undervisningsmetoder på alla nivåer så
att rektor får stöd och driver ett kvalitetsarbete i syfte att utveckla undervisningen och
kunskapsresultaten.

•

Bättre analyser och prognoser kring elevers kunskapsresultat så att hinder för elevernas
kunskapsutveckling undanröjs.

•

Utveckling av lärararbetslagen och införande av ämneslärarsystem redan från år 1, detta för
att ge lärarna möjlighet att bli kunnigare på några få kursplaner, utveckla undervisningen och
därmed uppnå bättre resultat.

•

Mer kunskaper kring hur man förebygger och åtgärdar ”hemmasittar”-problematik.

•

Tidiga kraftfulla åtgärder när elevers förmåga att läsa, skriva och räkna inte följer relevant
progression.
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Utvecklingsområde
1. Kunskapsresultaten
inom utbildningen i
grundskolan

Åtgärder
Kompetenshöjande insatser genomförs
- för att stärka rektorernas kunskap om forskningsbaserad,
effektiv undervisning så att de kan leda sina pedagoger och
sin organisation i rätt riktning.
- för att stärka rektorernas kunskaper om hur ledning och
organisation påverkar insatser och därmed elevernas
utveckling och resultat.

Resultaten på samtliga 7-9-skolor och
flera F-6-skolor måste förbättras.
Många elever uppnår då de slutar år 9 Matematiklyftet fortsätter.
inte kunskapskraven i svenska,
engelska och/eller matematik och dessa Vi går in i språklyftet.
elever blir alltså inte behöriga att söka
Utökning och utveckling av läxläsning och lovskola.
till gymnasiet.

Genomförande
Rektorerna har fr.o.m. vt-16 fått mer tid för kompetenshöjning och
kollegialt lärande i forma av rektorskonferenser. Under dessa
konferenser är fokus helt på skolutveckling.

Huvudmannen ansöker om ekonomiska resurser och dokumenterar.
Verksamhetschef grundskola söker lämpliga pedagoger för uppdrag
inom lovskola, läxläsning och språklyftet. Förvaltningen stöttar
rektorerna i det organisatoriska arbetat av matematiklyft, läslyft ,
läxläsning och lovskola.

En grupp utses som skapar en kommunövergripande
språkplan som går i linje med skolverkets bedömningsstöd.

Guppen träffas vid flera tillfällen. Tar del av kunskapsportalen
(skolverkets stödmaterial) och utarbetar en plan som sträcker sig från
förskola t.om skolår 3.

En ny tjänst, verksamhetsutvecklare, inrättas.

Tjänsten tillsätts och uppdraget är att stärka kommunens
skolutveckling, via rektorerna, så att eleverna uppnår kunskapskraven.
Verksamhetsutvecklaren har särskilt fokus på de skolor i kommunen
som har sämst resultat.

Ombyggnationer och nybyggnationer planeras

Huvudmannen utser en koordinator som ansvarar för byggmöten o.s.v.
med olika parter.

Kommunövergripande fortbildning för alla pedagoger i
Tillsammans med rektorerna och utifrån central analys beslutas om
grundskolan genomförs. För att kunna boka in bra och
vilken inriktning fortbildningen ska ha. Verksamhetschef och
därmed ofta kostsamma föreläsare behöver vi utifrån analys verksamhetsutvecklaren organiserar detta.
på huvudmannanivå samordna fortbildning vid ca 3 tillfällen
per år. Föreläsningarna följs upp lokalt och varje rektor får i
uppdrag att utifrån lokala behov fokusera och arbeta vidare
med innehållet inom ramen för det kollegiala lärandet.
Lågstadiesatsningen genomförs och effekterna följs på
huvudmannanivå.

På rektorskonferensen pratar vi om hur satsningen ska leda till att våra
elever lyckas bättre. Fokus på läsa, skriva, räkna och snabba, tidiga
insatser.
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Utvecklingsområde
2. Elevers närvaro i skolan
I Lindesbergs kommun finns allt för
många elever med hög frånvaro 10 %
och mer. Vi har dessutom elever som
är helt hemmavarande, ”hemmasittare”.
Detta är en allvarlig utveckling som
eskalerat under senare tid.

Åtgärder

Genomförande

Rektor har i uppdrag att följa elevernas närvaro noggrant
och skapa fungerande åtgärder då frånvaroproblematik
riskerar att uppstå.

Rektor har i uppdrag att ta in underlag kring oroande hög frånvaro på
individnivå på sin enhet en gång per månad. Rektor har ansvar att
tillsammans med elevhälsan skapa individuella lämpliga åtgärder vid
frånvaroproblematik. En kommunövergripande plan finns.
Huvudmannen ska informeras då en elev riskerar att bli
”hemmasittare” för att kunna bidra med åtgärder.

Kommunens strategiska elevhälsogrupp utbildas kring
”hemmasittare”. Verksamhetsutvecklaren för vidare till alla
rektorer.

Flera representanter från kommunens strategiska elevhälsogrupp åker
på utbildning den 19/4-16 för att ta del av senaste forskningen på
området. Lagstiftning, tidiga tecken på problematik och hur man får
till en fungerande skolgång när problemet uppstått är teman.
Rektorerna delges en sammanfattning den 21/4.

Samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen utvecklas i frågor gällande
frånvaroproblematik.

Skolteamet drivs i samverkan mellan barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i kommunen. Deras
arbetsformer analyseras och utvecklas. Teamet ska erbjuda såväl
främjande, förebyggande, som åtgärdande stöd till kommunens
högstadieskolor för att främja skolnärvaro. Teamet ska ha en aktiv roll
och undanröja hinder för att ungdomar som är hemmasittande kommer
tillbaka till skolan.
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Utvecklingsområde
3. Mottagande av
nyanlända

Åtgärder
Kommunen har centrala rutiner för informationsinsamling
om vilka elever som har rätt till studiehandledning på
modersmål och modersmålsundervisning

Genomförande
Modersmålsenhetens chef leder och organiserar arbetet så att man ute
på alla skolenheter tydligt och klart vet hur och i vilket läge man
kontaktar modersmålsenheten för att få tillgång till modersmålslärare
och studiehandledare.

Kommunen har tagit emot många
Elever som har rätt till det får modersmålsundervisning och Modersmålsenheten ansvara för att anställa lämpliga pedagoger och
nyanlända. Det fungerar olika på olika studiehandledning
göra scheman som fungerar för elever och pedagoger.
håll i kommunen och kunskapen om att
Mottagandet av nyanlända, kartläggning av deras kunskaper Modersmålsenheten ger stöd kring kartläggning eller genomför den,
undervisa nyanlända elever varierar.
och skolplacering organiseras och genomförs av
modermålsenheten.

placerar elever på skolor och informerar berörd rektor om ny/nya
elever. Detta görs på lite olika sätt i kommunen med nya
lagstiftningen i fokus.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Björn Österby
0581-811 89
bjorn.osterby@lindesberg.se

Dnr

Barn- och utbildningsnämnden

Öppna jämförelser - Grundskola 2016
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Öppna jämförelser – Grundskola 2016 är den tionde rapporten där Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) beskriver kunskapsresultat på framförallt
kommun- och riksnivå.
Syftet med Öppna jämförelser – Grundskola är att ge en översiktlig bild
av resultatet i grundskolan, både nationellt och för respektive kommun.
Politiker, tjänstemän och skolledare kan använda rapporterna för att fördjupa
analysen om skolans resultat och diskutera åtgärder för förbättring. På så vis
kan Öppna jämförelser användas som ett underlag för att systematiskt styra
verksamheten mot en högre kvalitet.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att förvaltningen från och med 2016 i
sitt årshjul ska redovisa resultatet av SKL:s Öppna jämförelser för både grund- och
gymnasieskolan.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Björn Österby
Utvecklingsstrateg
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Mått
A1 Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (%)

Resultat
2014-2015
65

Rang
265/290

196,3

271/290

A3 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (%)

75

252/280

A4 Elever i åk 9 som är behöriga till estetiska programmet (%)

74

262/282

A5 Elever i åk 9 som är behöriga till EK, HU, SA-programmet (%)

72

257/284

A6 Elever i åk 9 som är behöriga till NV, TK-programmet (%)

70

260/285

10,0

282/290

-

A7b Elever i åk 9 som har fått betyg A-E i matematik (%)

80

279/290

-

A8a Elever i åk 6 med betyg A-E i matematik (%)

89

182/258

-

A8b Elever i åk 6, betygspoäng i matematik (%)

12,0

211/290

-

89

206/226

-

12,2

251/290

-

-

-

-

A8f Elever i åk 6, betygspoäng i svenska som andraspråk

4,9

142/160

-

A9a Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik (%)

64

189/290

-

A9b Elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska/svenska som andraspråk (%)

63

245/290

-

A10 Sammanvägt resultat

264

264/290

A2 Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde

A7a Elever i åk 9 betygspoäng i matematik

A8c Elever i åk 6 med betyg A-E i svenska (%)
A8d Elever i åk 6, betygspoäng i svenska
A8e Elever i åk 6 med betyg A-E i svenska som andraspråk (%)

-
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-06

Dnr 2016/xx

Barn- och utbildningsförvaltningen
Karin Drake, Per Sundelius
0581-81342 / 813 56
karin.drake@lindesberg.se
per.sundelius@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att undantag från praxis att ej erbjuda fast anställning för icke
legitimerade yrkeslärare kan ske efter beslut av ansvarig rektor i
samråd med personalavdelningen
• Förutsättningen för detta är att lärare är inskriven i och har
påbörjat pedagogisk kompletteringsutbildning
Ärendebeskrivning
Enligt rådande regelverk i Lindesbergs kommun har yrkeslärare som
saknat den pedagogiska delen i sin utbildning erbjudits tidsbegränsad
anställning fram till dess att sådan utbildning avslutats
Följande förutsättningar har förändrats sedan denna riktlinje fastlades
1) Enligt regelverket för skolan får lärare sim ej har fast anställning nu
inte längre sätta betyg för kurser i yrkesämnen
2) Skollagen har ändrats efter införandet av lärarlegitimation
3) Rekryteringsläget för lärare i yrkesämnen har blivit tuffare
Vad gäller betygen ser vi framför oss en hotbild där endast någon av
lärarna får sätta betyg trots att alla hans/hennes kollegor går i utbildning
där säkerligen betygssättning dessutom är en viktig del i utbildningen.
Skollagens nya lydelse ger skolan rätt att fastanställa yrkeslärare om
vissa villkor är uppfyllda
20 § Endast den som har legitimation får anställas som lärare eller
förskollärare i skolväsendet utan tidsbegränsning. Den som inte har
legitimation som lärare får dock anställas som lärare i skolväsendet utan
tidsbegränsning, om han eller hon ska undervisa i modersmål eller i ett
yrkesämne i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå, eller individuella kurser eller orienteringskurser i
kommunal vuxenutbildning. Detta gäller bara om
• det saknas sökande som har legitimation,
• den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det
aktuella ämnet eller på den aktuella kursen, och
• det finns särskilda skäl att anta att den sökande är lämplig att
bedriva undervisningen.
Lag (2014:458).
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När det gäller nyanställningar finns exempel på lärare som rekryterats
från fasta anställningar i det privata näringslivet, som dels får gå ner i
lön, dels endast erbjuds en tidsbegränsad anställning. Detta är inte ett
gynnsamt läge för att börja diskutera en anställning på Lindeskolan och
kan t o m försvåra rekryteringsarbetet på ett påtagligt sätt.
De program på Lindeskolan som berörs är främst är Bygg- och
anläggning-, El och energi- samt Fordonsprogrammet
Vi har under beredningsarbetet fått veta att man tidigare provat
fastanställning med förbehåll att utbildning skulle slutföras. Detta visade
sig inte hålla vid arbetsrättslig prövning då frågan blev aktuell.
Här bedömer vi att samtals- och löneinstrumenten bör kunna vara mer
lämpliga i en situation då utbildningen ej slutförs enligt plan.

Ärendets beredning
Denna fråga har varit aktuell i Lindeskolans ledningsgrupp under en
längre tid, även om det främst varit ett bekymmer för rektorerna på de
ovan nämnda programmen. Frågan har också tagits upp i Lindeskolans
samverkansgrupp och där hade representanterna från lärarfacken inget
att invända mot en begäran att ändra anställningspolicyn för den aktuella
yrkesgruppen

Karin Drake
Rektor RO2 Lindekolan

Per Sundelius
Rektor RO3 Lindeskolan
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-07
Barn- och utbildningsförvaltningen
Henrik Arenvang

Barn- och utbildningsnämnden

Förskola Vedevåg
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta:
-Att förvaltningen får påskynda uppförande av tillfällig lokal för
förskola i Vedevåg, samt att gå ur tillfällig lokal i Mosebacke.
- Att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en
långsiktig plan för förskolans lokaler i Vedevåg
Ärendebeskrivning
Efterfrågan av förskoleplatser i Vedevåg är större än den kapacitet som
finns i förskolan Bergknallen, (max 60 barn). Förskolan Bergknallen ägs
av en privat fastighetsägare och inte av det kommunala bolaget FALAB.
Under en period har förskolebarn haft förskola i tillfälliga lokaler i
Mosebacke. I samma byggnad finns ett av Socialförvaltningen drivna
HVB-hem för ensamkommande asylsökande barn. Denna kombination
har inte varit helt ändamålsenlig.
Därför föreslogs en flytt (2015) av T-huset från Lindeskolan till
Vedevåg. Bygglovet överklagades.
Därefter föreslogs en tillfällig paviljong att placeras i Vedevåg, som
sedan när behovet av förskoleplatser minskas kan flyttas till förskolan i
Frövi och bli den fjärde avdelningen i nya förskolan Näsby. Bygglov
överklagades.
Nu är ärendet akut och verksamhet i Mosebacke behöver flyttas till
lämpliga tillfälliga lokaler ut många olika perspektiv.
Förskolan i Vedevåg ägs av privat fastighetsägare och kommunen har ett
långtidskontakt fram till 2022-2023. Ett tillfälligt bygglov beviljas i
högst 5 år och därför behövs en lösning till 2022.
Bilagor, skrivelser gällande överklagan av bygglovet
Lindesberg 2016-10-07
Henrik Arenvang
Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-01-28 Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen
Henrik Arenvang
0581-811 86
henrik.arenvang@lindesberg.se

Till FALAB / LIBO

Plan för förskolor i Vedevåg
Nuläge
I Vedevåg har Lindesbergs kommun förskoleverksamhet hos en privat
hyresvärd. Förskolan heter Bergknallen och kan max ta emot 60 barn på
tre avdelningar. Idag finns det 53 barn inskrivna.
Vi har två småbarnsavdelningar Mossan med 14 småbarn och Laven
med 15 barn. Ljungen som är en mellanbarnsavdelning har 24 barn.
Vid Mosebacke finns en avdelning för äldre förskolebarn med 25 barn.
Av dessa barn är 13 barn asylsökande.
Behovet av förskoleplatser är idag 78 barn och det finns plats för 60 barn
i Bergknallen. Behovet är större än utbudet.
Mosebacke är inte ändamålsenlig för förskoleverksamhet. Därför önskar
barn- och utbildningsförvaltningen en tillfällig avdelning med plats för
25 barn vid annan plats än vid Mosebacke.
Framtid:
Antalet barn i förskoleverksamhet är svårt att prognoseras för. Det beror
på antalet födda barn och inflyttningar, samt antalet asylsökande barn i
behov av förskoleplatser.
De prognoser och antagande som förvaltningen har gjort är.
- behov av förskoleplatser 2016-2018 är 75 platser.
- diskussioner förs om föreskolans äldre barn (5 år) kan ha sin
förskoleverksamhet ihop med Vedevågsskolan.
Detta kan bli aktuellt om 3 år.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-08-30 Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen
Henrik Arenvang
0581-811 86
henrik.arenvang@lindesberg.se

Till FALAB / LIBO

Tillfälligt behov av förskoleplatser i Vedevåg
Nuläge
I Vedevåg har Lindesbergs kommun förskoleverksamhet hos en privat
hyresvärd. Förskolan heter Bergknallen och kan max ta emot 60 barn på
tre avdelningar.
Behovet i Vedevåg är (2016-08-30), att Lindesbergs kommun behöver
erbjuda 75 barn förskoleplats.
Den privata hyresvärden kan inte bygga ut, utan kommunen behöver
tillfälliga lokaler för ca 20 barn.
En tillfällig paviljong placerad i Vedevåg löser detta akuta problem.
Framtid
Om 5 år, (2020) flyttas denna paviljong till nya förskolan i Frövi, där vi
idag bygger tre avdelningar och planerar för en fjärde avdelning.
Om 5 år kommer behovet av förskoleplatser i Vedevåg minskat eller
erbjuds förskoleplatser i anslutning till Vedevågs skola.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-07
Barn- och utbildningsförvaltningen
Henrik Arenvang

Barn- och utbildningsnämnden

Arbetskläder Förskola
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta:
-Att tacka för informationen
Ärendebeskrivning
Förvaltningen kommer köpa arbetskläder för inomhusbruk, till
tillsvidareanställd personal inom förskolan. Det har tidigare köpts in
utomhuskläder till personal. Ungefärlig kostnad är 300.000 kr och
kommer att finansieras inom förvaltningens ram 2016.
Det kommer att köpas två par byxor och 5 tröjor (t-shirt eller pike).
Ärende har behandlats med fackliga företrädare för Kommunal och
Lärarförbundet.

Lindesberg 2016-10-07

Henrik Arenvang
Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-30 Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen
Henrik Arenvang
0581-811 86
henrik.arenvang@lindesberg.se

Till Barn och utbildningsnämnden

Elevantal Lindeskolan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden tacka för informationen.
Bakgrund
Nedanstående tabell visar elevantal på nationella program Lindeskolan.
Elever på IM-programmen 90, och Språkintroduktionen 321, totalt 411.
Individuellt alternativ 18
Preparandutbildning 20
Programinriktat individuellt val 41
Yrkesintroduktion11
Språkintroduktion 321
Antalet elever på Lindeskolan 1.086

Nationella program
Ekonomiprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Estetiska programmet
Teknikprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
El- och energiprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Gysär
Summa

ÅK 1
29
39
0
30
9
19
23
14
25

ÅK 2
13
30
0
19
12
18
24
17
24

ÅK 3
30
36
5
18
24
13
16
16
32

ÅK 4
4
0
0
2
0
2
0
1
1

Totalt
76
105
5
69
45
52
63
48
82

ÅK 3 Vt
30
19
2
12
0
15
18
20
25

4
19
20
4
235

3
18
16
7
201

9
12
11
1
223

0
3
2
1
16

16
52
49
13
675

11
22
19
0
193
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-07
Barn- och utbildningsförvaltningen
Henrik Arenvang

Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning beslut om prioritering Språkintroduktionen
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta:
-Att tacka för informationen
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att prioritering av intagning
till språkintroduktionen ska ske. Kortfattat innebär det att elever som har
fyllt 18 år och är asylsökande inte erbjuds plats på språkintroduktionen.
Barn- och utbildningsnämnden ville med detta beslut minska kön för
elever som har rätt till gymnasieutbildning, dvs ungdomar under 18 år.
Barn- och utbildningsnämnden vill att förvaltningen återkopplar med en
uppföljning i oktober hur utfallet av detta beslut blivit.
När uppföljning gjordes 30 september var det 12 elever i väntelista, dock
har alla dessa 12 elever kunnat påbörja utbildning under vecka 40. För
tillfället (7 okt 2016) är det ingen kö att börja språkintroduktionen.
Förtillfället är 24 elever som är över 18 år (påbörjat utbildning tidigare)
och studerar på språkintroduktionen.
Barn- och utbildningsnämnden kommer att kontinuerligt får information
om antalet elever inom språkintroduktionen.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef
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Rutin för uppföljning av elever på Språkintroduktion
ÅR: 2016

SPRÅKINTRODUKTIONEN

SEP

Antal elever totalt

VÄNTELISTA
Elever med "hemmaplanlösning"
Antal elever på INTAG/IM X

ASYL
Antal asylsökande elever alla kommuner
Antal asylsökande elever över 18 år
Antal asylsökande elever över 18 år, Ljusnarsberg

Administrativ avgift

Finansieringsform
Bidrag från Migrationsverket
Budget, ej statsbidrag
Fakturering

Antal asylsökande elever

NYANLÄNDA
Elever från andra kommuner
Elever i Lindesbergs kommun, 0-25 mån
Bor kvar på anläggningsboendet
Elever i Lindesbergs kommun, >25 mån
Antal nyanlända

OKT

NOV

DEC TOTALT

155

0

0

0

50
69
2
16
137

0

0

0

0

0

0

0

321

Finansieringsform
Fakturering
Schablonersättning
Bidrag från Migrationsverket
Budget

17
12

126
24
5

DIFFERENS
Totalt antal elever - väntelista - asyl - nyanlända

Asyl från Ljusnarsberg =32 elever
Nyanlända från Ljusnarsberg = 26 elever
Asyl från Nora =13 elever
Nyanlända från Nora = 24 elever
Nyanlända från Lindesberg = 85 elever

46
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-07
Barn- och utbildningsförvaltningen
Henrik Arenvang

Barn- och utbildningsnämnden

Statsbidrag för nyanlända och asylsökande elever
Förvaltningen föreslå nämnden att beslutat:
* Asylintäkter budgeteras upp hos förvaltningschefen
* Budget fördelas till respektive verksamhet för asylsökande barn och
elever enligt bilagan
* Schablonersättning budgeteras enligt förslag från förvaltningschef

Bakgrund ASYL-intäkter:
I dagsläget budgeteras endast viss del av förväntade intäkter upp. Det
nya arbetssättet innebär att budgetansvarig finansierar verksamheten
genom budget. Utgångspunkt för budgetering är prognos på antal barn
och elever samt ersättningsnivåer per läsår och barn.
Ersättning från Migrationsverket per läsår och barn 2016:
- 60 800 kr allmän förskola
- 49 700 kr förskoleklass
- 97 500 kr grundskola, särskola, specialskola
- 110 800 kr gymnasieskola, gymnasiesärskola
Bakgrund Schablonintäkter
Schablonbeloppet per barn och elev 2016 uppgår till 125.000 kr. Av
dessa får barn- och utbildningsnämnden enligt kommunens egna
riktlinjer 90%. Bidraget betalas ut under 25 månader. Schablonbidraget
ska räcka till minst 3,5 år enligt Migrationsverket. Barn och elevers
behov i form av omsorg och utbildning varierar stort. Vid stora
förändringar i mottagande blir det extra viktigt att försöka hushålla med
bidraget. Förväntat saldo på balanskontot vid årskiften är 11 mnkr.
Dessa medel ska fördelas till verksamheterna för budget 2017.
Förvaltningschefens förslag är
3,5 mnkr till förskola (31%)
5,2 mnkr till grundskola (47%)
2,3 mnkr till gymnasieskola (22%)
= 11 mnkr
Finns mer är 11 mnkr sparat i december 2016 fördelar förvaltningschef
medel per verksamhet, med prioritering av insatser till grundskolan.
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Barn- och utbildningsnämnden
2016-09-05
Asylsökande, schablonersättning §§ 5-6 AsylERsF, (blankett 4472 & 4471)
Grundskola 2017 [kronor] & grundsärskola
Asylersättning per elev och år
Antal asylelever
Budget rektor
Budget verksamhetschef grundskola
Budget introduktionsenhet/modersmål
Budget elevhälsa
Budget förvaltningschef

Kommentar
ersättning 2016

modell
ansvar 507
ansvar 571
ansvar 501
ansvar 500

Totalt
Förskoleklass 2017 [kronor]
Asylersättning per elev och år
Antal asylelever
Budget rektor
Budget verksamhetschef grundskola
Budget introduktionsenhet/modersmål
Budget elevhälsa
Budget förvaltningschef

Kommentar
ersättning 2016

Totalt

12 675 000

-97 500 -12 675 000

Prognos
49 700
10

Per elev Total budget
Endast jämna
tkr!
-30 000
-300 000
-9 850
-99 000
-5 910
-59 000
-1 970
-19 000
-1 970
-20 000

ansvar 507
ansvar 571
ansvar 501
ansvar 500

497 000
Kommentar
ersättning 2016

Prognos
60 800
60

modell
ansvar 506
ansvar 500

Totalt
Gymnasieskola 2017 [kronor]
Asylersättning per elev och år
Antal asylelever
Budget rektor
Budget verksamhetschef gymnasieskola
Budget introduktionsenhet/modersmål
Budget elevhälsa

Per elev Total budget
Endast jämna
tkr!
-60 000 -7 800 000
skolled adm -18 750 -2 438 000
-11 250 -1 462 000
-3 750
-488 000
-3 750
-487 000

modell

Totalt
Förskola 2017 [kronor]
Asylersättning per barn och år
Antal asylbarn
Budget förskolechef
Budget verksamhetschef förskola
Budget förvaltningschef

Prognos
97 500
130

3 648 000
Kommentar
ersättning 2016

IM
ansvar 650
IM
ansvar 650

Prognos
110 800
100

-49 700

-497 000

Per barn Total budget

-47 300
-8 500
-5 000

-2 838 000
-510 000
-300 000

-60 800

-3 648 000

Per elev Total budget

-80 000
-15 400
-9 240
-6 160

-8 000 000
-1 540 000
-924 000
-616 000

11 080 000 -110 800 -11 080 000

Asylelev vid gymnasiesärskola medger ersättning från Migrationsverket på 110 800 kronor per
läsår och hanteras hos verksamhetschef grundskola i Lindesbergs kommun.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-27 Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen
Henrik Arenvang
0581-811 86
henrik.arenvang@lindesberg.se

Till Barn och utbildningsnämnden

Placering Fordonsprogrammet
Förslag till beslut
1) Förvaltningen föreslår nämnden att ge förvaltningschef i uppdrag att
- Detaljplanera för att placera hela fordonsprogrammet vid
Bilprovningen
- MBL-förhandla förslaget till placering av fordonsprogrammet
- Teckna ett korttidshyreskontrakt med FALAB gällande nuvarande
fastighet vid bilprovningen.
- Uppdra till FALAB att ta fram förslag hyreskontrakt för hela
fordonsprogrammet vid Bilprovningen.
- Säga upp lokaler i R-huset (fb byggavdelningen) för att minska hyran
för Lindeskolan och för att bereda plats för kommunens IT-enhet.
- Säga upp hyreskontrakt S-huset och delar av J-huset, samt ge FALAB i
uppdrag att kunna planera för att riva S-huset och delar av J-huset.
2) Förvaltningen föreslår nämnden att ge förvaltningschef i uppdrag att
återkopplade ovanstående uppdrag vid BUN-sammanträde 14 nov 2016.

Ärendet
Vid beredande nämnd den 11 april förslog nämnden att ärendet skulle
beredas vid extra sammanträde den 25 april 2016.






Den 25 april presenterade förvaltningschef Henrik Arenvang och
verksamhetschef för gymnasiet Staffan Hörnberg alternativ för
fordonsprogrammet:
Sammanslaget fordonsprogram utanför Lindeskolans område
Sammanslaget fordonsprogram i hus R, på Lindeskolan
Inga förändringar från idag
Erbjud ej alla (eller inga) inriktningar för fordonsprogrammet
Ärendet har sedan gått vidare till kommunens lokalresursgrupp,
personalen vid fordonsprogrammet och åter till BUN 12 september.
Henrik Arenvang
Förvaltningschef
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Nämndernas budget
2017 VP 2018-2019
Barn- och utbildningsnämnd

51

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för driftbudget 2017 (samt verksamhetsplan, VP 201819) fastslogs av kommunfullmäktige 2016-06-21, KF § 99.
Den ekonomiska ramen gäller för planering, uppföljning och kontroll av verksamheterna och ska
fördelas per verksamhet av ansvarig nämnd senast under novembermånad 2016. Budgetansvariga är
förvaltningschef, verksamhetschefer, chef för elevhälsa, IT-samordnare, rektorer, förskolechefer
och biträdande rektorer. Förvaltningschef samordnar fördelning av budget till budgetansvariga
enligt barn- och utbildningsnämndens beslut.
Under innevarande budgetår sker budgetförändringar per verksamhet enligt plan för bland annat
ökade personalkostnader och vid förändrade kapital- och räntekostnader. Revidering sker med
bakgrund av detta från central pott hos finansförvaltningen.
Budgetramen innevarande år ska hållas av ansvarig nämnd. Om en situation uppstår under löpande
år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen för
nämnden tills annat beslut fattas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige. Barn- och
utbildningsnämnden äger rätt till omprioriteringar under innevarande år och kan uppdra till
förvaltningschefen att agera för en budget i balans.
Investeringsbudget 2017 och VP 2018-19 beräknas beslutas av Kommunfullmäktige i december
2016 för prioritering av barn- och utbildningsnämnden i början av 2017.

Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas budget 2017 VP 2018-2019

2(5)
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Innehållsförteckning
1 Budgetram 2017-2019............................................................................ 4

Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas budget 2017 VP 2018-2019
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1 Budgetram 2017-2019
Nettoram Mnkr

Budget 2016

Budget 2017

VP 2018

VP 2019

Grundskola

219,6

220,1

218,0

215,1

Förskola

126,2

128,2

128,4

128,4

Gymnasieskola

122,0

122,2

121,9

120,9

Gemensam verksamhet

41,1

39,8

39,1

37,1

Central verksamhet

19,2

17,9

17,9

17,9

Fritidshem

18,8

18,9

18,9

18,9

Förskoleklass

10,2

10,3

10,3

10,3

Särskola

9,3

9,3

9,3

9,3

Kulturskola

7,5

7,9

7,9

7,9

Gymnasiesärskola

4,9

4,9

4,9

4,9

Fritidsgård

1,3

1,4

1,4

1,4

580,1

580,8

578,0

572,0

Totalsumma

Driftbudget 2016 uppgår till 580,1 Mnkr. 2017 är budgetramen 580,8 Mnkr VP2018 578,0 Mnkr
och VP2019 572,0 Mnkr.
***
Störst förändring av budgetram finns i fördelningen av extra statsbidrag för ökat
flyktingmottagande:
Inför 2017 minskar ramen med - 6,5 Mnkr, året därefter - 3,0 Mnkr och ytterligare - 6,0 Mnkr 2019.
Budgetram barn- och utbildningsnämnden ökat flyktingmottagande:
2016: 15,5 Mnkr
2017: 9,0 Mnkr
2018: 6,0 Mnkr
2019: 0,0 Mnkr
Budgetår
Grundskola
Förskola
Gymnasieskola
Gemensam verksamhet
Central verksamhet
Totalt:

2016

2017

2018

2019

5,6 Mnkr
2,5 Mnkr
2,0 Mnkr
4,0 Mnkr
1,4 Mnkr

5,0 Mnkr
0,0 Mnkr
1,5 Mnkr
2,5 Mnkr
0,0 Mnkr

3,0 Mnkr
0,0 Mnkr
1,2 Mnkr
1,8 Mnkr
0,0 Mnkr

0,0 Mnkr
0,0 Mnkr
0,0 Mnkr
0,0 Mnkr
0,0 Mnkr

15,5 Mnkr

9,0 Mnkr

6,0 Mnkr

0,0 Mnkr

Grundskola har 2,6 Mnkr i korttidsinventarier 2016 och extra lokaler 3,0 Mnkr. 2017 utgår
korttidsinventarier och tillkommer gör studie- och yrkesvägledare med 2,0 Mnkr 2017. VP2018
trappas studie- och yrkesvägledare och extra lokaler ned med vardera 1,0 Mnkr.
Förskola har 1,5 Mnkr för extra lokaler 2016 och 1,0 Mnkr i korttidsinventarier. Inom förskolan
trappas budgeten ned redan inför 2017.
Gymnasieskola har 1,0 Mnkr för projektledare 2016 och 1,0 Mnkr i korttidsinventarier. Inför 2017
utgår båda budgetposterna och ersätts med 1,5 Mnkr från elevhälsa för- och grundskola. Inför 2018
trappas budgeten ned med 0,33 Mnkr för att 2019 vara avslutad.
Gemensam verksamhet har 4,0 Mnkr för elevhälsa för- och grundskola 2016. Inför 2017 flyttas 1,5
Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas budget 2017 VP 2018-2019
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Mnkr till elevhälsa gymnasieskola och 2018 trappas budgeten ned ytterligare 0,67 Mnkr för att vara
avslutad 2019.
Central verksamhet har 1,4 Mnkr för verksamhetssystem och korttidsinventarier som avslutas inför
2017.
2019 har samtliga budgetposter för flyktingmottagande trappats ned till 0,0 Mnkr.
***
Förskola har en ökad budgetram per år från och med 2017 på 3,0 Mnkr.
***
0,1 Mnkr finns vartannat år i gymnasieskola och vartannat år i grundskola för internationellt utbyte.
2017 är det grundskolans tur att ha projektet.
***
Ökade hyror, nya löneavtal och förändrat budgetansvar påverkar verksamheterna i liten grad mellan
åren. Även förändrade kapital- och räntekostnader är justerade ovan, per 2016-10-10.

Barn- och utbildningsnämnd, Nämndernas budget 2017 VP 2018-2019
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-27
Barn- och utbildningsförvaltningen
Jessica I Andersson
0581-811 80
jessica.i.andersson@lindesberg.se

Dnr

Barn- och utbildningsnämnden

Hyresmoduler Brotorpsskolan
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
* Att uppdra åt förvaltningschefen att köpa modulerna vid
Brotorpsskolan år 2016
Avtal 511010242 Brotorpsskolan, Temporent AB [Uthyrare
hyresavtal 980802-01 Flexihus Rent AB]
Ärendebeskrivning
Hyresavtalets parter är Lindesbergs kommun och Flexihus Rent AB med
start 1999-08-13. Hyrestiden från början var en 5 årsperiod som därefter
förlängs 12 månader för varje gång. Uppsägning kan göras skriftligen
senast 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång.
Fastighetskontoret i Lindesbergs kommun upprättade ursprungsavtalet
och hyresman är idag barn- och utbildningsnämnden.
Modulerna används idag för undervisning i grundskolan vid
Brotorpsskolan.
Det åligger Lindesbergs kommun som hyresman att årligen ombesörja
och bekosta erforderlig underhåll. Avtalet innehåller dels allmänna
villkor och dels villkor enligt bilagor.
Hyran per år (2016) är 116 700 kronor.
Offert på köp enligt förslag till beslut finns, daterat 2016-09-13 och köp
efter avtalstidens slut (2016-09-15) är 495 000 kr.
Ärendets beredning
Barn- och utbildningsförvaltningen har lyft ärendet och begärt in en
offert från leverantören.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Förvaltningen gör bedömningen att modulen behövs minst 3 år till efter
nuvarande kontrakttid. När Botorpsskolan och nya 7-9 skolan är
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färdigställda är bedömningen att modulen kan användas i annan del av
kommunen eller avyttras.
Kostnadsförslag enligt förslag till beslut:
Köp av modul
495 000 kronor
Hyra innevarande avtalsperiod
116 700 kronor
Total kostnad exklusive avetablering
611 700 kronor
Alternativt förslag att fortsätta hyra modulen:
Årlig hyra av modulen
116 700 kronor
(Hyreskostnad för 3 år
350 100 kronor)
Avetableringskostnad och kostnad för åtagande för hyresman,
Lindesbergs kommun enligt avtal tillkommer.
Nuvarande leverantör Temporent AB meddelar att hyrestid/nyttjandetid
av objektet inte påverkar offerten för köp. Med det som bakgrund
bedöms modulen ha ett visst värde vid avetablering.
Köpsumman om 495 000 kronor i förhållande till årskostnad för hyra på
116 700 kronor ger att vid en kontrakttid på strax över 4 år så är köpet
självfinansierat med undantag för avetablering och underhåll.
Konsekvenser
Om modulerna inte köps upp kan avtalet förlängas 1 år i taget med en
årskostnad på 116 700 kr per år. När avtalet sägs upp och avetablering är
aktuellt uppkommer avtalsenliga kostnader för Lindesbergs kommun.
Vid beslut om uppköp så finansieras köpet inom befintlig budgetram och
likt tidigare år så är barn- och utbildningsnämnden ansvarig för årligt
underhåll. När behov av modulen på nuvarande skolenhet upphör ska
beslutsunderlag presenteras för vidare hantering.

Henrik Arenvang
Förvaltningschef

Jessica I Andersson
Ekonom

Meddelas för åtgärd:
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-28 Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen
Henrik Arenvang
0581-811 86
henrik.arenvang@lindesberg.se

Till Barn och utbildningsnämnden

Uppföljning, Retroaktiv avgiftskontroll 2014
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att tacka för informationen gällande
retroaktiv avgiftskontroll

Bakgrund
350 hushåll är skyldiga tillsammans 816 390 kr
150 hushåll har fordran på tillsammans 191 000 kr
Programlicensen kostar ca 100.000 kr
Konsultkostnader ca 20.000 kr
Nästa retroaktiva avgiftskontroll gäller inkomståret 2015 och kommer att
genomföras maj 2017.

Lindesberg 2016-09-28

Henrik Arenvang

Claes Wilsson
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-09-27 Dnr
Barn- och utbildningsförvaltningen
Henrik Arenvang
0581-811 86
henrik.arenvang@lindesberg.se

Till Barn och utbildningsnämnden

BUN kvalitetsdagar 17-18 november 2016
Plats: Stadshotellet i Lindesberg
Torsdags 17 november 8.30 – 16.30
Tema förmiddag
- Ökad måluppfyllelse, med fokus på behörighet till gymnasieskolan och
meritvärde i åk 9. (indikator, målvärde)
Tema eftermiddag
- Andel elever med betyg A-E i samtliga ämnen åk 6. (indikator,
målvärde)
Medverkande tjänstemän
- Förvaltningschef
- Verksamhetschefer
- Rektorer 7-9 skolorna, och rektor IM-programmen GY (förmiddag)
- Rektorer F-6 skolorna (eftermiddag)
- Verksamhetsutvecklare
- Utvecklingsstrateg
- Chef elevhälsan
Fredag 18 november 8.30 – 16.30
Tema förmiddag
- Barn och unga ges en bra och trygg start på livet (trivsel)
- Barn är förberedda på läs och skrivinlärning vid skolstart.
Tema eftermiddag
-Barn och elever har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till
egen försörjning (mål)
Medverkande tjänstemän
- Förvaltningschef
- Verksamhetschefer
- Förskolechefer (förmiddag)
- Rektorer GY (eftermiddag)
- Verksamhetsutvecklare
- Utvecklingsstrateg
- Chef elevhälsan
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