
KALLELSE TILL BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medbarn-och utbildningsnämnden,
måndag den 20 april 2020, kl 9:00. Näset, Lindesbergs kommunhus

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten! Enligt överenskommelse mellan alla partier deltar endast 7 ledamöter.
Allmänhet och media uppmuntras till att inte delta på sammanträdet pga covid-19

Linda Svahn (S) Anna Lundström/Ellinor Halldan

Ordförande Sekreterare
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2. Beslut om hyres- och matkostnader för 
elever vid Lindeskolan 

BUN 
2020/24 

  

3. Förslag om pausering av vård- och 
omsorgsprogrammets årskurs 1 
höstterminen 2020 

BUN 
2019/164 
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utbildningsnämnden gällande arbete med 
anledning av covid-19, tillika 
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BUN 
2020/22 

  

5. Uppföljning och analys per den 31 mars 
2020 för barn- och utbildningsnämnden 

BUN 
2020/38 

  

6. Verksamhetsdagar 2020 BUN 
2019/105 

  

7. Delegationsärenden     

8. Meddelanden     

     

 
 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-04-15  BUN 2020/24 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Lindberg 
 0581-811 86 
thomas.lindberg@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Beslut om hyres- och matkostnader för elever vid Lindeskolan 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
 inte fakturera vårdnadshavare/elever för matkostnad 
 fortsätta fakturera hyran för lägenheterna 

 

Ärendebeskrivning 

 

Vid Lindeskolan finns ett idrottscollege. Vissa elever som studerar vid 
Idrottscollege bor på elevhem eller i andra lägenheter som subventioneras av 
kommunen. De flesta eleverna har ett inackorderingsbidrag från sin 
hemkommun, detta bidrag täcker en del av kostnaderna för boendet. Eleverna 
får även erbjudande om att kunna beställa matlådor via skolan.  

Under pågående Coronapandemi har verksamheten vid Lindeskolan gått över 
till undervisning via fjärr- och distansundervisning. De elever som har en 
lägenhet har flyttat tillbaka till sina hemorter. Från vissa vårdnadshavare 
finns önskemål om att inte behöva betala hyran och mat under rådande 
omständigheter. 

I dagsläget faktureras vårdnadshavare/elev för kostnaderna för mat och hyra. 
För kommunens del så rör det sig om intäkter på omkring 160 000 kr i 
månaden för hyror. För mat faktureras omkring 16 500 kr per månad.  

 

 

 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

 

 

För kännedom: 

Ekonomienhten 

Förvaltningschef 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-04-15  BUN 2019/164 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Förslag om pausering av vård- och omsorgsprogrammets årskurs 

1 höstterminen 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 pausera årskurs 1 under höstterminen 2020.  
 att uppdra åt förvaltningschefen att se över upplägget på programmet 

och spetsa till marknadsföringen. 
 

Ärendebeskrivning 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i mars 2020 diskuterades 
programutbud på Lindeskolan under läsåret 2020/2021. 

Avseende eventuell start av vård- och omsorgsprogrammet beslutade ärendet 
åter lyftas till nämnden i april. Underlaget som lämnades i samband med 
sammanträdt i mars beslutades kompletteras med information om 
elevgruppen samt möjlighet till samarbete med vuxenutbildningen. 

På uppdrag av förvaltningschefen har gymnasiechefen utrett frågan. 

Av utredningen framkommer bl.a. att efterfrågan på studieplatser på VO-
programmet har minskat både nationellt och regionalt. 

Frågan om det lämpliga i att pausera årskurs 1 på VO-programmet under 
rådande omständigheter är komplex. Det råder en allmän brist på 
vårdpersonal och detta gäller både inom sjukvården och inom äldrevården. 
Det kan upplevas lite märkligt att pausera en utbildning där det råder brist på 
arbetsmarknaden. Samtidigt är söktrycket vikande och det är endast tre 
elever som i dagsläget är antagna till programmet på Lindeskolan. 

 

Thomas Lindberg Staffan Hörnberg 
Förvaltningschef Gymnasiechef 

För åtgärd: 

Förvaltningschefen 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-04-15  BUN 2020/38 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Uppföljning och analys per den 31 mars 2020 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 

 Att tacka för informationen och vidarebefordra den till 
kommunstyrelsen 
 

Ärendebeskrivning 

På sammanträdet i april 2020 redovisar ekonomerna uppföljning och analys 
för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter per den sista mars 
2020.  

 

Thomas Lindberg Jessica Andersson 
Förvaltningschef Ekonom 

Marta Eriksson 
Ekonom 

 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-04-16  BUN 2019/105 

 Kanslienheten 
Anna Lundström 
 0581-810 30 
anna.lundstrom@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Verksamhetsdagar 2020 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer in verksamhetsdag högstadiet den 4 
maj. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 16 mars 2020 att 
verksamhetsdag för högstadiet ska ske 4 maj och för gymnasiet den 7 
september. 

Med anledning av coronapandemin anses besöket den 4 maj olämpligt. 

 

 

Thomas Lindberg Anna Lundström 
Förvaltningschef Handläggare 
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