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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-10 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-15:00 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Joacim Hermansson (S), § 50–52, 54–61 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Carina Sundén Wessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kent Wanberg (S), ersätter Maud Segerstedt (C) § 50–52, 54–61 
Helene Lundin (KD), ersätter Fredrik Rosenbecker (SD) 
Intisar Alansari (S), ersätter Joacim Hermansson (S) § 53 

Övriga deltagare: Agnetha Lindkvist (V) 
Lillemor Bodman (M) 
Stefan Andersson (MP) 
Thomas Lindberg, förvaltningschef  
Michael Tybell, verksamhetschef  
Jessica Andersson, ekonom  
Björn Österby, Utvecklingsstrateg  
Sofia Liodden Lärarförbundet  
Susanne Karlsson Lärarnas Riksförbund  
Claudia Åhlgren, kommunal 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Tomas Klockars (M) som ersättare 
Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset Lindesberg, 20 maj 2021. 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
50 - 61 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 



 

 Sammanträdesprotokoll 2 (21) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Ärendeförteckning 

 
§50/21 Godkänna deltagande på distans 
  
§51/21 Information om aktuell lokalförsörjningsplan 2021 
  
§52/21 Investeringar 2022 
  
§53/21 Programstruktur på Lindeskolan och söktryck till olika program 
  
§54/21 Integrationsarbetet på Lindeskolan 
  
§55/21 Resultat från enkätundersökning avseende 

distansundervisningen på Lindeskolan 
  
§56/21 Beslut om distansundervisning vid Storåskolan 7-9, 

Stadsskogsskolan och Fröviskolan 7-9 under perioden 17 maj till 
28 maj 2021 

  
§57/21 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 2021-05-10 
  
§58/21 Delegationsärenden 
  
§59/21 Meddelanden 
  
§60/21 Goda exempel 
  
§61/21 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §50/21   Dnr:  
 
Godkänna deltagande på distans 
 

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

Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Förslag till beslut 

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

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §51/21   Dnr: BUN 2019/67 
 
Information om aktuell lokalförsörjningsplan 2021 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen informerar om aktuell lokalförsörjningsplan för 
förskola Björken, ny förskola i Vedevåg, samt nybyggnation av 
Fröviskolan. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §52/21   Dnr: BUN 2020/101 
 
Investeringar 2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Godkänna investeringsplan för perioden 2022–2026 och 
skicka ärendet vidare för beslut 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov för perioden 
2022–2026 uppgår till 32,6 Mnkr.  
 
3 av investeringarna avser beslutade satsningar i Barn- och 
utbildningsnämnden. Dessa är inte igångsatta i väntan på 
budgetkompensation för lokaler. Sammanställningen i denna 
redovisning avser endast inventariebehov:   
Om- & nybyggnation Fröviskola (BUN 2021-01-12, §5) 
Ny förskola vid Björken (BUN 2020-12-14, §131) 
Ny förskola Vedevåg (BUN 2020-12-14, §132) 
 
Övriga satsningar är specificerade per verksamhet och 
uppdelade efter reinvestering kontra nyinvestering. 
 
Utöver investeringsbehov finns budget för korttidsinventarier 
inom ram för drift. 
2021 är dessa budgetposter: 0,3 Mnkr inom förskola, 0,5 Mnkr 
inom gymnasieskola och 0,4 Mnkr inom grundskola.   
 
Behovet av larm ingår inte i tabellen enligt Lindesbergs 
kommuns riktlinje 
för investeringar. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Att godkänna investeringsplan för perioden 2022–2026 
och skicka ärendet vidare för beslut 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

För åtgärd: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §53/21   Dnr: BUN 2020/95 
 
Programstruktur på Lindeskolan och söktryck till 
olika program 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
beslutar  

• Pausa industritekniska, restaurang och livsmedel 
programmet på Lindeskolan. Samt GYSÄR inriktning mot 
restaurang på Lindeskolan under höstterminen 2022.  

• Uppdra till förvaltningen att återkomma med 
konsekvensbeskrivning och redogörelse av 
förutsättningar av olika inriktningar. 

Ärendebeskrivning 
Gymnasiechef informerar om Lindeskolans programstruktur och 
söktryck till olika program. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lida Svahn(S) yrkar på följande tilläggsförslag: 

- Pausa industritekniska, restaurang och livsmedel 
programmet på Lindeskolan. Samt GYSÄR inriktning mot 
restaurang på Lindeskolan under höstterminen 2022. 

- Uppdra till förvaltningen att återkomma med 
konsekvensbeskrivning och redogörelse av förutsättningar 
av olika inriktningar. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnde kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner så beslutat. 

Ordförande frågar om nämnden bifaller Linda Svahn (S) 
tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller förslaget. 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §54/21   Dnr: BUN 2021/15 
 
Integrationsarbetet på Lindeskolan 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden informeras om 
integrationsarbetet på Lindeskolan. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §55/21   Dnr: BUN 2021/15 
 
Resultat från enkätundersökning avseende 
distansundervisningen på Lindeskolan 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden informeras om resultat från 
enkätundersökning avseende distansundervisningen på 
Lindeskolan. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §56/21   Dnr: BUN 2020/33 
 
Beslut om distansundervisning vid Storåskolan 7-9, 
Stadsskogsskolan och Fröviskolan 7-9 under perioden 
17 maj till 28 maj 2021 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Att vid behov införa partiell fjärr-/distansundervisning 
vid Fröviskolan 7–9, Storåskolan 7-9 och 
Stadsskogsskolan under perioden 17 maj till 28 maj 
2021. 

Ärendebeskrivning 
Lindesbergs kommuns högstadieskolor har sedan starten av 
vårterminen jobbat aktivt för att skapa avstånd på sina enheter 
utifrån de nationella riktlinjerna. Gruppsammanslagning, 
hemklassrum, förändrade scheman är exempel på några av de 
åtgärder som jobbats med. Under vårterminen har 
högstadieskolorna i olika grad bedrivit undervisning på 
distans/fjärr. Detta är beslut som uppfattats som tryggande av 
personal och haft en positiv inverkan på att genomföra 
undervisning där avstånd på ett bättre sätt kan hållas. Samtidigt 
ser vi att smittan i nuläget mer och mer drabbar skolelever och 
vi är i ett läge där det kan svänga snabbt. Utifrån det uppkomna 
läget, och även som trygghetsskapande åtgärd för personalen 
och en större möjlighet till att skapa avstånd, önskas ett beslut 
om möjlighet att införa partiell distans- fjärrundervisning om 
rektor på skolorna finner behov av det från 17 maj till 28 maj. 
Detta för att skolornas ska ges möjlighet att kunna upprätthålla 
den undervisning som är stipulerad enligt timplan. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Att vid behov införa partiell fjärr-/distansundervisning 
vid Fröviskolan 7–9, Storåskolan 7–9 och 
Stadsskogsskolan under perioden 17 maj till 28 maj 
2021. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
För åtgärd: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef grundskolan 
 
För kännedom: 
Kommunikatör 
Kanslienheten 
Socialförvaltningen 
Kostavdelningen 
Länstrafiken 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §57/21   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 2021-05-
10 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen informerar om det senaste med anledning av 
coronapandemin. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §58/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

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

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Fröviskolan Dnr    

 
-- Avslaget val av Fröviskolan Brotorpsskolan 
södra Dnr  

  

 
-- Beviljat val av förskoleområde östra Dnr    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 
28 april 2021 § 17 - Beslut om utökad 
distansundervisning vid Lindeskolan Dnr BUN 2020/24 

  

 
-- Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 
15 april 2021 § 14 - Beslut om distansundervisning vid 
Storåskolan och Stadsskogsskolan under perioden 19 
april till 30 april 2021 Dnr BUN 2020/33 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

-- Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 
28 april 2021 § 18 - Beslut om distansundervisning vid 
Storåskolan 7-9 Stadsskogsskolan och Fröviskolan 7-9 
Dnr BUN 2020/33 

  

 
-- Delegationsbeslut av rektor Sandra 
Marcusson om beviljad utökad tid på fritids 2021-01-12 
- 2021-04-01 enligt skollagen kap 14 § 5-6 Dnr BUN 
2021/2 

  

 
-- Delegationsbeslut av förskolechef Sandra 
Gränsäs om beviljad utökad tid på förskola 2021-03-12 - 
2021-06-11 enligt skollagen kap 8 § 7 Dnr BUN 2021/2 

  

 
-- Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 
28 april 2021 § 19 - Avgiftsbefrielse barnomsorgsavgift 
Dnr BUN 2021/38 

  

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan   

 
2021-05-04 Kompletterande uppgifter i ärende med 
Skolinspektionens dnr SI 2020:6860 Dnr BUN 2020/90 

  

 
2021-04-09 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan, FRÖ 7-9, 
ärendenr 20-21-17 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-04-09 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan, FRÖ F-6, 
ärendenr 20-21-12 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-04-09 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan, FRÖ F-6, 
ärendenr 20-21-11 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-04-09 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan, FRÖ 7-9, 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

ärendenr 20-21-10 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2020/74 

 
2021-04-15 Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 
15 april 2021 § 15 - Information om förslag till yttrande 
på remiss från Skolinspektionen om Solberga Förskolor 
AB:s ansökan Dnr BUN 2021/17 

  

 
2021-04-15 Protokollsutdrag från sammanträde med 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 15 
april 2021 § 16 -  Information om budgetuppföljning 
första kvartal 2021 Dnr BUN 2021/34 

  

 
2021-04-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-03-29, ärendenr 6 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-04-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-03-08, ärendenr 2021:3 Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2021-04-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-03-08, ärendenr 2021:4 Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2021-04-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-03-09, ärendenr 2021:5 Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2021-04-22 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Storåskolan, ärendenr 
2021:2 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2021-04-22 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan, ärendenr FRÖ 
F-6, 20-21-14 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr 
BUN 2020/74 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-04-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-04-16, ärendenr 7 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-04-22 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Brotorpsskolan, ärendenr 
VT 10 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2021-04-22 Avtal för elev i Magelungen grundskola 
Örebro Dnr BUN 2021/7 

  

 
2021-04-28 Avslaget val av förskolan Kyrkberget Dnr    
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §59/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Protokoll från Brotorpsskolans 
samverkansgrupp 2021-03-30 Dnr  

  

 
-- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 20 april 2021 KS § 54 - Ekonomisk 
uppföljning februari 2021 Dnr BUN 2021/34 

  

 
2021-02-04 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra 2021-02-04 Dnr  

  

 
2021-05-04 Avtal Lindesbergs kommun - Region 
Örebro län om köp av planering och administration av 
skolskjutsar i Lindesbergs kommun 2021-03-01 - 2024-
06-30 Dnr BUN 2021/21 

  

 
2021-04-13 Dom i Förvaltningsrätten 2021-04-13, 
målnr 436-441-20 om överklagade beslut i 
Migrationsverket om statlig ersättning - avslag för 
klagande Lindesbergs kommun Dnr  

  

 
2021-04-13 Rapport Grundläggande granskning av 
styrelse och nämnder 2020 - med missiv från 
revisorerna Dnr BUN 2021/36 

  

 
2021-04-16 Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens 
sammanträde den 16 mars 2021 TN § 22 - Äskande om 
medel för ferier 2021 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-04-16 Begäran om yttrande i anmälan om 
kränkande behandling vid Fröviskolan 7-9, 
Skolinspektionen dnr SI 2021:2228 Dnr BUN 2021/37 

  

 
2021-04-20 Protokoll från förskolor norra 
samverkansgrupp 2021-04-20 Dnr  

  

 
2021-04-20 Protokoll från Brotorpsskolans 
samverkansgrupp 2021-04-20 Dnr  

  

 
2021-04-21 Delbeslut i anmälan om kränkande 
behandling vid Fröviskolan 7-9, Skolinspektionen dnr SI 
2021:2228 - uppgifter överlämnade till 
Diskrimineringsombudsmannen Dnr BUN 2021/37 

  

 
2021-03-24 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra 2021-03-24 Dnr  

  

 
2021-04-26 Information till skolornas huvudmän om 
uppdaterade rutiner för smittspårning vid covid-19 Dnr  

  

 
2021-04-26 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021 
KF § 26 - Revisionsberättelse 2020 Lindesbergs 
kommun Dnr  

  

 
2021-04-26 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021 
KF § 27 - Årsredovisning 2020 Dnr BUN 2021/10 

  

 
2021-03-30 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2021-03-30 Dnr  

  

 
2021-03-30 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 2021 KS § 39 - Uppföljning 
av internkontroll 2020 för alla nämnder och kommunala 
bolag Dnr BUN 2020/12 

  

 
2021-03-30 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 mars 2021 KS § 38 - 
Årsredovisning 2020 Dnr BUN 2021/10 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (21) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §60/21 
 
Goda exempel 
 

Beslut 
 
Goda exempel läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §61/21 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
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