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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-05-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden (beslutande) 

Sammanträdesdatum 2018-05-14 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Barn- och utbildningsförvaltningen (1) 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Sammanträdesrummet Näset Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-16:00 

Beslutande: Linda Svahn (S) ordf 
Linda Andersson (S) § 67–75, 78–81 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Zaki Habib (S) vice ordf § 67–75, 78–81 
Bengt Evertsson (MP) § 67–75, 78–81 
Agnetha Lindkvist (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Tomas Klockars (M) tjänstgörande, ers Pamela Hopkins (SD) 
Sven Öberg (KD) tjänstgörande, ers vakant (C) 
Liesel Ivarsson (C) tjänstgörande, ers Kent Wanberg (S) 
 

Övriga 
deltagare: 

Henrik Arenvang, förvaltningschef 
Kjell Jansson, Samhällsbyggnad Bergslagen 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att justera Tomas Klockars ersättare Sven Öberg 
 

Justeringens 
plats och tid: 

Den 21 maj år 2018, kommunkontoret Lindesberg 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
67 - 81 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tomas Klockars 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
BUN § 67/2018 Lokaliseringsutredning förskolor Lindesbergs tätort 
  
BUN § 68/2018 Linje 14 
  
BUN § 69/2018 Elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse 2017 
  
BUN § 70/2018 Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insats 
  
BUN § 71/2018 Remiss - Motion om körkortsteori för alla gymnasieelever 
  
BUN § 72/2018 Gymnastiksalen vid Ekbackens skola i Fellingsbro protokoll 

2018-03-07, dnr KS 2018/78 
  
BUN § 73/2018 Sammanslagning av Nattviolens verksamhet under 

semesterperioden vecka 28–31 år 2018 
  
BUN § 74/2018 Val av dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden 
  
BUN § 75/2018 Månadsuppföljning april - barn- och utbildningsnämnden 
  
BUN § 76/2018 Avstängning i de frivilliga skolformerna enligt 5 kap 17 § 

Skollagen från och med 2018-05-14 och tillsvidare 
  
BUN § 77/2018 Pedagogiska priset 2017–2018 
  
BIN § 78/2018 Delegationsärenden 
  
BUN § 79/2018 Meddelanden 
  
BUN § 80/2018 Information goda exempel 
  
BUN § 81/2018 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 67   Dnr: BUN 2017/201 
 
Lokaliseringsutredning förskolor Lindesbergs tätort 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Avvakta beslut avseende lokalisering av förskolor i Lindesbergs tätort, 
till nämndens sammanträde i juni år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad Bergslagen har på uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden gjort en lokaliseringsutredning avseende förskolor 
i Lindesbergs tätort. 
 
Nämnden fick i december år 2017 en presentation av utredningen, av 
representanter från Samhällsbyggnad Bergslagen. 
 
Förvaltningen har sedan haft i uppdrag att ta fram vilka områden som 
är av störst intresse för placering av framtida förskolor. Vid beredande 
nämnd i april år 2018 tog nämnden fram områdena Norra Sköndal, 
Lindesby, Norra Kyrkberget, Svarvarbacken som förslag 

 
Kjell Jansson från stadsarkitektkontoret har bjudits in till beslutande 
nämnd i maj för att informera nämnden om dessa områden. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Förskola 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 68   Dnr: BUN 2018/69 
 
Linje 14 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att utreda vad som krävs av kommunen 
både ekonomiskt och i andra åtaganden för att gå vidare med ett 
deltagande i Örebro universitets arbete med Linje 14. 
 
Återrapport till nämnden i juni år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Pia Riddarby, Örebro universitet verksamhetsansvarig besökte 
beredande nämnd i april år 2018 för att presentera Linje 14. 
 
Linje 14 är ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro 
kommun som funnits sedan 2003. Linje 14 syftar till att fler ungdomar 
som växer upp i studieovana miljöer på väster i Örebro ska studera 
vidare på universitet eller högskola efter gymnasiet.  
 
Detta genom en mängd olika aktiviteter såsom läxhjälp, studieteknik-
kurser, förebildsdagar, studiebesök, mentorsprojekt samt Summer 
College på Örebro universitet, ges ungdomarna på samarbetsskolorna 
möjlighet att träffa representanter för Örebro universitet varje vecka.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
För kännedom 
Verksamhetschef Gr 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 69   Dnr: BUN 2018/36 
 
Elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse 
2017 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Godkänna patientsäkerhetsberättelse år 2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden tar del av Patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans 
medicinska insats för år 2017, vid beredande nämnd i april år 2018. 
 
För eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasiesärskola och gymnasieskola ska det finnas elevhälsa. 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser.  
 
Målsättningen för elevhälsan är att främja elevernas hälsa och 
utveckling. Verksamheten ska företräda eleverna i skolan och lyfta 
fram barnperspektivet. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 
stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska 
finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. 
Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 
elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodose.  
 
Verksamheten för elevhälsans medicinska insats kan sammanfattas i 
fyra delar: 

- Basprogram, hälsobesök 
- Basprogram, vaccinationer 
- Elevhälsa, EHT arbete 
- Basprogram, öppen mottagning 

 
Under år 2017 har 13 avvikelserapporter inkommit. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
Enhetschef elevhälsa 
MAS BUN 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 70   Dnr: BUN 2018/37 
 
Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska 
insats 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Godkänna dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insats. 
 
Ärendebeskrivning 
Ann-Marie Naulén Lundin är medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) 
har delvis tillsammans med arkivarie Johan Hagsmo reviderat gällande 
Dokumenthanteringsplan för Elevhälsans medicinska insats som 
fastställdes i kommunstyrelsen 2017-06-13.  
 
De ändringar som är gjorda är:  
1. Utifrån uppdaterad lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i 
hälso-och sjukvården, tidigare benämnd SOSFS, 2008:14, nu 
ändrad till 3 kap. 2§ HSLFS-FS 2016:40.  
 
Ändring är där vårdgivarens ansvar beskrivs. Tidigare användes 
begreppen tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet med 
förklaringar. I reviderad version skrivs begreppen tillgänglighet, 
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet med förklaringar.  

2. Pappersjournaler, är ändrat vad gäller förvaring. I tidigare version 
var slutarkivering 5 år efter sista anteckning. I reviderad version: 
”Pappersjournalerna ska förvaras hos skolsköterskan i 1 år för 
grundskolan efter att eleven slutat och 5 år för gymnasiet innan de 
slutarkiveras. Om elev flyttar från Lindesbergs kommun, slutar i 
förtid eller avlider skall journalen finnas kvar 1 år hos 
skolsköterskan innan den skickas till kommunarkivet för 
slutarkivering.”  

3. Pappersjournaler, är ändrat vad gäller slutförvaring. I tidigare 
version var slutarkivering var 5 år efter sista anteckning. I 
reviderad version: ”1 år efter sista anteckning skickas 
elevhälsojournalen från grundskolan till kommunarkivet, för 
gymnasiet 5 år efter avslutade gymnasiestudier.”  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
4. Övriga handlingar inom elevhälsans medicinska insats (EMI) är 

ändrat vad gäller förvaring och slutarkivering av verksamhetsplan, 
patientsäkerhetsberättelse och verksamhetsberättelse. I tidigare 
version stod nämndsekreterare som ansvarig. I reviderad version 
står registrator som ansvarig.  

 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 
Enhetschef elevhälsa 
MAS BUN 
Arkivet 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 71   Dnr: BUN 2018/53 
 
Remiss - Motion om körkortsteori för alla 
gymnasieelever 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Avvaktar beslut vid nämndens sammanträde i juni år 2018. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden mottar remiss från kommunstyrelsens 
kansli gällande motion från Agneta Nilsdotter (MP) och Marita 
Haraldson (MP) om körkortsteori till alla gymnasielever. 
 
I motionen skriver Miljöpartiet de gröna i Lindesberg föreslår att 
kommunen erbjuder alla gymnasielever körkortsteori. 
 
Ärendet bereds vid nämndens sammanträde i maj år 2018. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef Gy 
 
För kännedom: 
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Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 72   Dnr: BUN 2018/56 
 
Gymnastiksalen vid Ekbackens skola i Fellingsbro  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tidigare beslut från barn- och utbildningsnämnden, om att gå ur och 
säga upp den gamla gymnastiksalen vid Ekbackens skola i Fellingsbro, 
upphävs med anledning av beslut i tillväxtutskottet om lokalen. 
 
Ärendebeskrivning 
I utredning Lokaleffektivisering, Lindesbergs kommun* finns förslag 
om rivning av den gamla delen av skolan gymnastiksal i Fellingsbro, 
vilket skulle reducera kostnaden med 407 000 kronor per år.  
 
Behålls den gamla delen, gymnastiksalen kan den nyttjas av barn- och 
utbildningsförvaltningen och komplettering av den nya delen behöver 
inte göras. 
 
Föreningar i Fellingsbro har påtalat behovet av att den gamla delen blir 
kvar. Tillväxtförvaltningen blir då ansvarig för uthyrning av lokalen 
enligt det regelverk som kommunfullmäktige antagit.  
 
Tillväxtförvaltningen tecknar hyresavtal med barn- och 
utbildningsförvaltningen och ersätter förvaltningen med 50 procent av 
lokalkostnaden sam 50 procent av kostnaden för lokalvård och yttre 
skötsel. 
 
Tillväxtutskottet beslutar den 7 mars år 2018 att avsätta 250 000 kronor 
i driftsbudget för hyra av gymnastiksalen (gamla delen vid Ekbackens 
skola) inklusive kostnad för lokalvård och yttre skötsel från och med 
2018-05-01.  
 
*Dnr AKK2013/313  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Gr 
Ekonom BUN 
För kännedom 
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Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
BUN § 73   Dnr: BUN 2017/179 
 
Sammanslagning av Nattviolens verksamhet under 
semesterperioden vecka 28–31 år 2018 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Under semesterperioden vecka 28–31 år 2018 enbart ha en förskola 
öppen för Nattviolens verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Nattviolen är kommunens verksamhet för de barn som har behov av  
kvälls-, natt eller helgtillsyn. 
 
Under sommaren är det många förskolor som minskar sin verksamhet i 
semestertider då flera barn är lediga. Det är vanligt att förskolor och 
fritidshem i ett område samarbetar och har gemensam verksamhet på en av 
enheterna under några veckor. Detta för att många barn är lediga samt för 
att möjliggöra att personalen får ut en sammanhängande semester.  
 
I förskolan arbetar man med ”förskolebrevet”, som en del av 
integritetsarbetet. En del av detta arbete är att barnen får möta känd 
personal i så stor utsträckning som möjligt och att de inte möter personal 
de inte har utvecklat en relation med. Detta främst i för barnen känsliga 
situationer såsom vid öppningar/stängningar, blöjbyte/toabesök eller 
liggvila/sovvila. 
 
För att personalen ska få ut en sammanhängande semester har man delat 
upp semesterveckorna sinsemellan, men det innebär att det enbart kommer 
att vara två ordinarie personal som kommer att vara i tjänst under 
semesterperioden. Övriga pass kommer att bemannas av korttidsvikarier. 
 
Verksamheten har en önskan om att även inom Nattviolen har 
sammanslagning på en av förskolorna, då antingen på Tallbackens 
förskola (centralt) eller Skogsdungens förskola (Frövi), då det är på de 
förskolor som man förutom kvällsomsorg även har omsorg på helger och 
nattetid, under v 28–31. Detta skulle göra det lättare att bemanna 
verksamheten med ordinarie personal i större utsträckning än vad det 
annars blir. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att:  
Under semesterperioden mellan v 28–31 enbart ha en förskola öppen för 
Nattviolens verksamhet. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef förskola 
Förskolechef Nattviolen 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 74   Dnr: BUN 2018/77 
 
Val av dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Kommunjurist Anna Ljungsten utses till dataskyddsombud (DSO) för 
barn- och utbildningsnämnden från och med den 25 maj år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter då 
Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen reglerar hur en organisation 
får hantera personuppgifter och vem som är ansvarig för detta. Inom 
kommunen är det nämnden som är personuppgiftsansvarig.  
 
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 
Vidare syftar den till att modernisera regler för att anpassas till det nya 
digitala samhället.  
 
Några av de viktigaste nyheterna är att den personuppgiftsansvarige:  
- ska anmäla både till datainspektionen samt till de registrerade 

personerna om en allvarlig incident har inträffat  
- ska göra en konsekvensbedömning om det finns integritetsrisker  
- är skyldig att informera de registrerade om ändamålen med 

behandlingen, minimera uppgiftsinsamlingen samt gallra så snart 
uppgifterna inte behöver lagras längre  

- ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson gentemot 
tillsynsmyndigheten och för de registrerade samt personalen inom 
organisationen.  

 
Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarige 
besluta om ett dataskyddsombud samt informera vem som är 
dataskyddsombud till Datainspektionen.  
 
Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär 
att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
följer bestämmelser och interna styrdokument. Vidare ska DSO informera 
och ge råd inom organisationen. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Kommunjurist Anna Ljungsten utses till dataskyddsombud (DSO) för 
barn- och utbildnignsnämnden från och med 25 maj 2018. 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Kanslichef (för vbf till datainspektionen) 
 
För kännedom: 
Dataskyddsombud 
Förvaltningschef 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 75   Dnr: BUN 2018/118 
 
Månadsuppföljning april - barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Månadsuppföljning april år 2018 godkänns och lämnas till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden delges månadsuppföljning avseende april månad år 2018: 
 

Barn- och 
utbildningsförvaltning  

Budget 
jan-mars  

Budget 
avvikelse 
jan-mars  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Grundskola  75,5 -0,5 225,9 225,9 0  
Förskola  46,7 -0,4 140,5 140,5 0  
Gymnasieskola  43,0 0,4 128,2 128,2 0  
Gemensam verksamhet  7,4 0,4 23,5 23,5 0  
Fritidshem  8,0 0,6 22,8 22,8 0  
Central verksamhet  6,0 -0,3 17,9 17,9 0  
Särskola  3,6 0,3 10,4 10,4 0  
Kulturskola  2,8 0,5 8,4 8,4 0  
Förskoleklass  4,7 0,0 13,2 13,2 0  
Gymnasiesärskola  1,8 0,1 5,3 5,3 0  
Fritidsgård  0,5 0,3 1,5 1,5 0  
Totalt  200,0 1,4 597,6 597,6 0  

 
Barn- och utbildningsnämnden har en prognos på en budget i balans. 
Avvikelserna är många och verksamheterna måste samarbeta för att 
prognosen ska hålla. Störst osäkerhet finns i statsbidrag från Skolverket 
och Migrationsverket när det gäller externa aktörer. Internt är det 
fördelning av måltidskostnader och IT som kan påverka prognosen mest 
framöver. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Ekonom BUN 
Ekonom KS 
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BUN § 77   Dnr: BUN 2017/264 
 
Pedagogiska priset 2017–2018 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Nämnden utser pristagare som offentliggörs vid senare tillfälle. 

Ärendebeskrivning 
Det pedagogiska priset för läsåret 2017–2018 kommer att tilldelas den 
pedagog eller det arbetslag inom barn- och utbildningsförvaltningen i 
Lindesbergs kommun som bedriver en sådan framgångsrik undervisning 
att den leder till en god utveckling och lärande för barnet eller eleven. 
Önskvärt är att det går att koppla strategierna till aktuell forskning och att 
det tydligt går att påvisa goda resultat.  

 
Inkomna ansökningar till Pedagogiska priset 2017–2018: 
- Kristinaskolan, grundsärskolan, SMARTBOARD – tillgänglig 

undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning för 
ökad måluppfyllelse  

- Förskolan Stadsskogen avdelning Solen, Undervisning  
- Gymnasiesärskolan, Entreprenöriellt lärande i gymnasiesärskolans 

individuella program.  
- Förskolan Kungsfågeln, Temaarbete om samspel  
- Fröviskolan, Kollegialt lärande i formativ bedömning  
- Gymnasiesärskolan, Skapa mening  

 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare, 
kommunfullmäktiges presidium, rektorer, förskolechefer och  
övriga inom barn- och utbildningsförvaltning bjöds in till att ta  
del av presentation av ovanstående ansökningar, vid dialogkonferens 
den 2 maj år 2018. 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
 
 
För kännedom: 
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BUN § 78  
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 

2018-03-29 Svar på begäran om yttrande 2018-03-12 
Anmälan gällande Ekbackens skola i Lindesbergs 
kommun Dnr BUN 2018/54 

 
 

  

 
Delegationsbeslut om beviljad ansökan om val av 
Fröviskolan     

  

 
2018-01-16 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Lindeskolan LS1 2017–12 samt vecka 2 2018 Dnr BUN 
2018/4 

  

 
2018-03-08 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan 2018-02-05 ärende BJÖ-2018-15 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-03-08 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan 2018-02-15 ärende BJÖ-2018-16 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-03-13 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2018-02-27 ärende EKB14 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-03-13 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2018-02-27 ärende EKB15 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-03-13 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2018-03-08 ärende EKB16 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (22)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-03-20 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan 2018-03-05 ärende BJÖ-2018-17 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-04-03 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2018-03-26, ärendenr 26 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-04-03 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 7–9 under läsåret 17–18, ärendenr VT-18-1 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-04-03 Delegationsbeslut kränkande behandling 
Kristinaskolan 2018-03-22, ärendenr 2018:1 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-04-09 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola 2018-03-01 - 
2018-06-13 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-04-09 Delegationsbeslut av förvaltningsekonom Marta 
Eriksson om beviljat inackorderingstillägg februari 2018 
Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-04-09 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola 2018-02-19 - 
2018-06-13 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-04-09 Delegationsbeslut av förskolechef May Seffon 
Hård om beviljad utökad tid på förskola 2018-02-19 - 2018-
06-04 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-04-09 Delegationsbeslut av förskolechef Malin 
Agnesdotter om beviljad tid på förskola 2017-09-08 - 2018-
06-13 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-04-09 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola 2018-03-01 - 
2018-06-13 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-04-03 Svar gällande skolsituationen för en elev vid 
Fröviskolan i Lindesbergs kommun Beslut 2018-03-01 
Skolinspektionen dnr 41-2017-3890 Dnr BUN 2017/195 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2018-04-09 Utredning efter anmälan om Ekbackens skola 
Dnr BUN 2018/54 

  

 
_________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 79  
 
Meddelanden 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Meddelandena läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2018-02-09 Protokoll från barn- och utbildnings-
förvaltningens samverkansgrupp 2018-02-09  

  

 
2018-03-21 Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden  
2018-03-21 § 59 att ny skola åk 7–9 i Lindesberg ska heta 
Lindbackaskolan Dnr BUN 2017/318 

  

 
2018-03-26 Revisionsrapport Granskning av statsbidrag 
Dnr BUN 2017/349 

  

 
2018-03-02 Specifika samverkansrådet för skola, utbildning 
2018-03-02   

  

 
2018-03-22 Säkerhet på Lindeskolan Dnr BUN 2018/68   

 
2018-02-27 Barns miljö i förskolan - Inomhusluftens 
kvalitet i Lindesberg 2016 Dnr BUN 2018/71 

  

 
2018-04-11 Beröm över personalen på förskolan Gläntan    

 
2018-04-11 Synpunkt på brist på vikarier på förskolan 
Gläntan Dnr BUN 2018/87 

  

 
2018-03-12 Synpunkt på kort tid för elever att göra val i 
grundskolan Dnr BUN 2018/67 

  

_________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 80  
 
Information goda exempel 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Dialogkonferensen  
Ordförande Linda Svahn (S) lyfter Dialogkonferensen, där goda 
exempel på hur verksamheten arbetar. 
 
Pedagoger 
Agneta Lindkvist (V) lyfter hur många bra pedagoger det arbetar i 
nämndens verksamheter. 
 
Studentkonsert 
Den 17 maj kommer Estetprogrammet på Lindeskolan hålla sin 
studentkonsert. 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
  
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-05-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 81  
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att besvara skrivelsen om säkerhet på 
Lindeskolan. Samt att nämnden återkommer med diskussion om 
öppenhet och säkerhet vid skolor i Lindesbergs kommun.  

Ärendebeskrivning 
Följande övriga frågor lyftes vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde: 
 
Säkerhet vid Lindeskolan 
Pär-Ove Lindqvist lyfter skrivelsen Säkerhet vid Lindeskolan som 
meddelats nämnden. 
 
Huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund har lämnat en skrivning om 
säkerheten på Lindeskolan, för att göra nämnden uppmärksam på 
säkerhetsbrister på Lindeskolan vid större hot eller akuta situationer. 
 
Lindeskolan är en öppen skola med bland annat Kulinaren och Arenan. 
Skolan består av flera byggnader och saknar system för skolledningen 
att snabbt nå ut med meddelande till personalen. Lindeskolan saknar 
idag ett modernt låssystem. 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  

 
För kännedom: 
Verksamhetschef Gy 
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