
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2020-11-09  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-11-09 
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) deltar via länk 
Zaki Habib (S) deltar via länk 
Magnus Storm (C) deltar via länk 
Carina Sundén Vessling (V) deltar via länk 
Pär-Ove Lindqvist (M) deltar via länk 
Tomas Klockars (M) deltar via länk 
Ingrid Rörick Richter (L) deltar via länk 
Fredrik Rosenbecker (SD) deltar via länk 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kent Wanberg (S) deltar via länk och ersätter Maud Segerstedt (C) 
Jari Mehtäläinen (SD) deltar via länk och ersätter Mats Seijboldt (-) 

Ej tjänstgörande 
deltagare: 

Helene Lundin (KD) deltar via länk 
Stefan Andersson (MP) deltar via länk 

Övriga 
deltagare: 

Rouzbeh Isa, sekreterare 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Piia Dahlberg, lärarförbundet 
Sofia Liodden, lärarförbundet 
Susanne Karlsson, lärarnas riksförbund 
Marta Eriksson, ekonom 
Jessica Andersson, ekonom 

Utses att 
justera 

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Ingrid Rörick Richter (L) 
Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset, 23 november 2020 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
103 - 120 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§103/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§104/20 Kvalitetsdag gymnasieskolan 2020 
  
§105/20 Kvalitetsdag grundskolan 2020 
  
§106/20 Kvalitetsdag förskolan 2020 
  
§107/20 Information om Projekt socialpedagoger 
  
§108/20 Familjesamverkansteamet (FamSam) 
  
§109/20 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

effektiviseringar 2021 
  
§110/20 Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2021 
  
§111/20 Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2021 
  
§112/20 Skolskjutskostnader inom Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
§113/20 Gymnasieinformation till högstadieelever under Corona 
  
§114/20 Återkoppling angående budget i balans på Lindeskolan 

oktober 
  
§115/20 Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 
  
§116/20 Remissvar om gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning 

med specialidrott 
  
§117/20 Avgiftsreduktion/-befrielse för barn i förskole- och 

fritidsverksamhet 
  
§118/20 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset  
  
§119/20 Goda exempel 
  
§120/20 Övriga frågor 
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§103/20   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 
 
Ordförande Linda Svahn godkänner att Joacim Hermansson (S), 
Zaki Habib (S), Magnus Storm (C), Carina Sundén Vessling (V), 
Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M),  
Ingrid Rörick Richter (L), Fredrik Rosenbecker (SD), Kent 
Wanberg (S), Jari Mehtäläinen (SD) deltar via länk på Teams.  
 
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. 
_____ 
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§104/20   Dnr: BUN 2020/27 
 
Kvalitetsdag gymnasieskolan 2020 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 
kvalitetsredovisning för kommunens gymnasieskola. 

Ärendebeskrivning 

Den 19 oktober genomfördes kvalitetsdag för gymnasieskolan. 
Pga. rådande omständigheter under Coronapandemin 
genomfördes dagen som en digital konferens under en 
förmiddag. 

Nämndens årliga kvalitetsdag för gymnasieskolan är en viktig 
del av nämndens kvalitetsarbete. Under dagen ges nämndens 
ledamöter möjlighet att ta del av enheternas och förvaltningens 
övergripande arbete med kvalitet och utveckling av 
verksamheten. 

Verksamhetschef och rektorer presenterade bl.a. sitt 
systematiska kvalitetsarbete, ledarskap i klassrummet och 
arbetet med att utveckla studie- och yrkesvägledningen. 

Även den ekonomiska situationen samt utmaningar för 
framtiden presenterades. 

Nämndens ledamöter gavs möjlighet till dialog med rektorerna. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 
kvalitetsredovisning för kommunens gymnasieskola. 

_____ 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
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§105/20   Dnr: BUN 2020/27 
 
Kvalitetsdag grundskolan 2020 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 
kvalitetsredovisning för kommunens grundskola. 

Ärendebeskrivning 

Den 16 oktober genomfördes kvalitetsdag för grundskolan. Pga. 
rådande omständigheter under Coronapandemin genomfördes 
dagen som en digital konferens under en förmiddag. 

Nämndens årliga kvalitetsdag för grundskolan är en viktig del av 
nämndens kvalitetsarbete. Under dagen ges nämndens 
ledamöter möjlighet att ta del av enheternas och förvaltningens 
övergripande arbete med kvalitet och utveckling av 
verksamheten. 

Verksamhetschef och rektorer presenterade aktuella 
arbetsområden bl.a. vad gäller arbetet med ordning och reda och 
lektionsstruktur, men även det ekonomiska läget och framtida 
utmaningar i verksamheten. 

Nämndens ledamöter gavs möjlighet till dialog med rektorerna. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 
kvalitetsredovisning för kommunens grundskola. 

_____ 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
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§106/20   Dnr: BUN 2020/27 
 
Kvalitetsdag förskolan 2020 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 
kvalitetsredovisning för kommunens förskola. 

Ärendebeskrivning 

Den 19 oktober genomfördes kvalitetsdag för förskolan. Pga. 
rådande omständigheter under Coronapandemin genomfördes 
dagen som en digital konferens under en förmiddag. 

Nämndens årliga kvalitetsdag för förskolan är en viktig del av 
nämndens kvalitetsarbete. Under dagen ges nämndens 
ledamöter möjlighet att ta del av enheternas och förvaltningens 
övergripande arbete med kvalitet och utveckling av 
verksamheten. 

Verksamhetschef och rektorer presenterade bl.a. aktuella 
arbetsområden vad gäller läroplan och undervisning, arbetet 
med likvärdighet och digitalisering. Även den ekonomiska 
situationen samt utmaningar för framtiden presenterades. 

Nämndens ledamöter gavs möjlighet till dialog med rektorerna. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens 
kvalitetsredovisning för kommunens förskola. 

_____ 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
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§107/20   Dnr: BUN 2020/85 
 
Information om Projekt socialpedagoger 
 
Beslut 

Bar- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 
oktober redovisar biträdande verksamhetschefen för arbetet 
med socialpedagoger i Lindesbergs kommun. 

Storåskolan har två socialpedagoger anställda sedan ett år 
tillbaka. De har fungerat som ett stöd för både elever och 
pedagoger. De har arbetat elevnära och stöttat elever i att lösa 
konflikter och dilemman, de har kunnat arbeta förebyggande 
genom att ha undervisning i hur man är mot varandra. De har 
vid behov stöttat mentor i svåra samtal med vårdnadshavare. 

En viktig sak i skolan är att lektionen måste starta i tid, ibland 
kan det försvåras eller omöjliggöras av en pågående konflikt 
som ”följer med” elever in i klassrummet, vid sådana situationer 
har socialpedagogen kunnat bistå läraren och reda i konflikten 
så att läraren kan starta lektionen med alla elever som inte är 
inblandade. 

Arbetet har lett fram till att 89% av eleverna vt-20 var behöriga 
att söka gymnasiet, vilket är en siffra som ligger över riks och är 
ett mycket stort lyft för Storåskolan. Nästa steg är nu att tillsätta 
en socialpedagog på Stadsskogsskolan och en på Fröviskolan. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-22 att finansiera två 
stycken socialpedagoger från och med hösten 2020 till och med 
2022-12-31. Finansieringen sker med 1,5 Mnkr per år 2021 och 
2022 från kommunstyrelsens avsatta medel för projekt. En 
utvärdering ska ske efter halva tiden och efter projektets slut för 
att kunna beredas i budgetprocessen inför budget år 2023. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden tacka för informationen. 
 
_____ 
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§108/20   Dnr: BUN 2018/256 
 
Familjesamverkansteamet (FamSam) 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

• Lindesberg kommun delfinansierar förlängd projekttid 
t.o.m. 31 december 2021 för FamSam. 

• Beslutet ovan träder i kraft förutsatt att Ljusnarsberg, 
Nora och Hällefors kommun också tar beslut om att 
fortsätta finansiera FamSam-projektet under 2021 enligt 
fördelningsnyckeln. Samt att Region Örebro län fortsätter 
att finansiera psykologtjänsten, överenskomna 
driftkostnader och tillhandahåller projektet med tidigare 
överenskomna servicetjänster (såsom lokal, konsultation, 
hjälp av kommunikatör). 

• Beslut om kommunernas fortsatta finansiering av 
FamSam-projektet hävs om projektet erhåller 
ekonomiska medel från psykisk hälsa-pengarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Projektledare har av Ledningsgruppen för 
Familjesamverkansteamet (FamSam) fått i uppdrag att författa 
en tjänsteskrivelse och lämnar härmed sitt yttrande. 

I norra länsdelen finns fyra mindre kommuner som saknar 
möjlighet att var för sig tillhandahålla samma servicefunktioner 
som större kommuner kan. Genom samordnade insatser kan 
varje kommun få ut betydligt mer än de investerar. 2018 tog 
arbetsgruppen för psykisk hälsa, i linje med intentionen i 
överenskommelsen om psykisk hälsa, fram en modell för ett 
Familjesamverkansteam i norra länsdelen. 

Familjesamverkansteamet erbjuder invånarna i norra länsdelen 
ett neutralt samverkansstöd. Teamet utgörs av ett 
tvärprofessionellt team där psykolog, socionom och 
sjuksköterska ingår, för att det ska finnas en bred kompetens att 
tillgå. På så vis ska olika behov som finns i familjerna lättare 
kunna identifieras och det skapas ett bra underlag för 
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konsultationsmöjligheter. Familjesamverkansteamet har en 
systemteoretisk grund med ett tydligt barnperspektiv, där hela 
familjesystemet inkluderas. 

Då projektet fick en försenad start p g a att statsbidragen dröjde 
vid tidpunkten för det tilltänkta uppstartsdatumet så har 
Familjesamverkansteamet inte varit verksamma så länge som 
det var planerat. Tiden för att utvärdera arbetet bedöms därför 
vara för kort, varför endast ett uppföljningsarbete kommer att 
genomföras och sammanställas i en rapport årsskiftet 
2020/2021. Corona-pandemin riskerar även att vara en 
försvårande faktor för att få ett rättvist slutresultat. Med en 
förlängd projekttid skulle verksamheten få mer tid på sig att ta 
sig an fler ärenden och hinna etablera sig ute i verksamheterna 
som de finns till för och landa i rådande förutsättningar för att i 
slutänden få ett mer rättvist utvärderingsunderlag. 
Erfarenheterna från SAMBA (liknande verksamhet i Örebro) är 
att det tog tid för dem att etablera sig (Sandström, 2019). 
 
FamSam-projektet har sökt ekonomiska medel från psykisk 
hälsa-pengarna som förvaltas av regional utveckling, men 
huruvida projektet får ta del av dessa pengar är fortsatt oklart. 
För att säkerhetsställa fortsatta ekonomiska medel behöver det 
finnas en alternativ planering gällande detta som kan aktiveras 
om psykisk hälsa-pengarna skulle utebli. Tillsammans med 
Region Örebro län har kommunerna i norra länsdelen investerat 
både tid och pengar i FamSam-projektet, av den anledningen bör 
det ligga i alla uppdragsgivares intresse att få ta del av ett 
välgrundat och genomarbetat slutresultat som ska ligga till 
underlag för beslut om FamSam-projektets framtid i slutet av 
2021. 
 
Hittills har 37 individer varit aktuella i verksamheten och det 
bör tas i beaktning att de ärenden som FamSam är involverade i 
är komplexa och risken för att insatsen behövs under en längre 
tid är stor. Det innebär att en verksamhet av den här sorten 
behöver få tid på sig för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett 
tillfredsställande sätt. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

• Lindesberg kommun delfinansierar förlängd projekttid 
t.o.m. 31 december 2021 för FamSam. 

• Beslutet ovan träder i kraft förutsatt att Ljusnarsberg, 
Nora och Hällefors kommun också tar beslut om att 
fortsätta finansiera FamSam-projektet under 2021 enligt 
fördelningsnyckeln. Samt att Region Örebro län fortsätter 
att finansiera psykologtjänsten, överenskomna 
driftkostnader och tillhandahåller projektet med tidigare 
överenskomna servicetjänster (såsom lokal, konsultation, 
hjälp av kommunikatör). 

• Beslut om kommunernas fortsatta finansiering av 
FamSam-projektet hävs om projektet erhåller 
ekonomiska medel från psykisk hälsa-pengarna. 

_____ 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef Socialförvaltningen 
Förvaltningschef Barn och utbildningsförvaltningen 
Verksamhetschef och enhetschef Iof 
Verksamhetschef och enhetschef grundskolan 
Johanna Högblom, samverkansledare Psykisk hälsa 
Peter Björklund, folkhälsochef 
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§109/20   Dnr: BUN 2020/101 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
effektiviseringar 2021 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om redovisade 
effektiviseringsförslag per verksamhet för 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har presenterat förslag till 
budgeteffektiviseringar vid nämndens beredande sammanträde 
i oktober 2020.  

Enligt VP för 2021 ges effektiviseringskrav på motsvarande 4,5 
mnkr för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter.  

Effektiviseringsförslag BUN 2021 (mnkr) 

Övergripande förvaltningsnivå 2,0 

Förskola   0,2 

Grundskola   0,3 

Gymnasieskola  1,7 

Elevhälsa   0,2 

Adm    0,1 

Totalt    4,5 mnkr   

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att besluta 
om redovisade effektiviseringsförslag per verksamhet för 2021. 

_____ 
  
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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BUN §110/20  Dnr: BUN 2020/87 
 

Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 
2021 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ny fördelning av 
schablonersättning för nyanlända år 2021: 

Förskolan  400 tkr 
Grundskolan  2 600 tkr 
Gymnasieskolan    700 tkr 
 
Totalt  3 700 tkr 
 
Ärendebeskrivning 

Migrationsverket betalar ut en schablonersättning för 
nyanlända, dvs. personer som fått uppehållstillstånd och blivit 
kommunplacerade.  
Kostnader som skall täckas av ersättningen är bland annat 
särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i förskola 
och skola.  

Ersättningen betalas ut under en tvåårsperiod och uppgår totalt 
till  
146 100 kr per barn eller elev för 2020. 

Budget för schablonersättning för nästa kalenderår fördelas till 
respektive verksamhet proportionellt till antalet nyanlända barn 
eller elever. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta om ny fördelning av 
schablonersättning för nyanlända år 2021: 
 
Förskolan     400 tkr 
Grundskolan  2 600 tkr 
Gymnasieskolan    700 tkr 
 
Totalt  3 700 tkr 
_____ 
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För åtgärd: 
Ekonom 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (29) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2020-11-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§111/20   Dnr: BUN 2020/88 
 
Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 
2021 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om 

• Oförändrade ersättningsnivåer för asylsökande barn och 
elever år 2021. 

Ärendebeskrivning 

Barn i förskola 

Kommuner som har asylsökande barn i åldern 3–5 år inskrivna 
vid en förskola kan få ersättning för detta från och med 
höstterminen det år barnet fyller 3 år. Ersättningen består av ett 
visst fastställt schablonbelopp och avser ett kalenderår. Ansökan 
kan göras för max tio perioder om fyra veckor under ett 
kalenderår. 

Sökbar asylersättning från Migrationsverket per läsår och barn i 
allmän förskola för 2020 är 65 300 kr. 

Elever som får skolundervisning 

Kommuner som ger asylsökande elever skolundervisning får 
ersättning för detta. Kommunen kan även få ersättning för 
elever som påbörjat gymnasiestudier före 18 års ålder och som 
har rätt att fortsätta sina studier på gymnasieskolan. 
Ersättningen avser ett kalenderår och består av ett viss fastsällt 
schablonbelopp för respektive undervisningsform. Ansökan kan 
göras för max tio perioder om fyra veckor under ett kalenderår. 

Sökbar asylersättning från Migrationsverket per läsår och elev 
för 2020 är: 

- 53 400 kr för en elev i förskoleklass 
- 104 800 kr för en elev i grundskola, grundsärskola och 

specialskola 
- 119 100 kr för en elev i gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. 
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Utgångspunkten för budgetering av nya ersättningsnivåer är 
prognos för antal asylsökande barn i förskola och skola samt 
nuvarande asylersättning per läsår och barn. 

Budgetansvarig finansierar verksamheten genom budget. 
Budget fördelas till respektive verksamhet för asylsökande barn 
och elever enligt bilagan. Asylintäkter budgeteras hos 
förvaltningschefen. 

Prognos för antal asylsökande barn och elever för 2021 (förra 
årets siffror inom parentes) är: 

- 4 (4) barn i förskola 
- 4 (4) elever i förskoleklass 
- 30 (30) elever i grundskola, grundsärskola och 

specialskola 
- 10 (10) elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 
Kostnader som asylintäkterna ska täcka 
Ersättningen ska täcka följande kostnader som kommunen har 
för förskolan eller utbildningen: 

- Undervisning 
- Skolskjuts 
- personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd) 
- lärverktyg 
- elevhälsa 
- måltider 
- administrationskostnader. 

 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta om 

• Oförändrade ersättningsnivåer för asylsökande barn och 
elever år 2021. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Ekonom  
För kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§112/20   Dnr: BUN 2019/52 
 
Skolskjutskostnader inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

Föreslå Kommunstyrelsen väcka ärende i Kommunfullmäktige 
och avisera en budgetvarning för 2021 när det gäller 
skolskjutskostnader. 

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen klarar uppdraget att 
tillhandahålla skolskjuts inom grundskola och resor till 
gymnasieskolan med en god kvalitet. Men de aviseringar i nya 
avtalsförslaget visar att ekonomin inte håller budget och att 
kostnadsökning de kommande åren kraftigt överskrider budget. 
Kostnadsökningarna beräknas bli omkring 7 mnkr. 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Föreslå Kommunstyrelsen väcka ärende i Kommunfullmäktige 
och avisera en budgetvarning för 2021 när det gäller 
skolskjutskostnader. 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§113/20   Dnr: BUN 2020/2 
 
Gymnasieinformation till högstadieelever under 
Corona 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 
oktober informerar gymnasiechefen om Lindeskolans planer för 
gymnasieinformation till högstadieelever. P.g.a. Covid-19 har 
den sedvanliga gymnasiemässan blivit inställd. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden tacka för informationen 
 
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§114/20   Dnr: BUN 2020/38 
 
Återkoppling angående budget i balans på 
Lindeskolan oktober. 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 oktober 
informerar gymnasiechef om Lindeskolans ekonomi. 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§115/20   Dnr: BUN 2020/91 
 
Sammanträdestider för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 

Barn och utbildningsnämnden antar sammanträdestider för 
barn- och utbildningsnämnden 2021. 

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2021 för barn- och utbildningsnämnden. 

Hänsyn har tagits till Regionfullmäktige och Regionstyrelsens 
sammanträdesdagar samt sportlov, påsklov och höstlov. 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Jan 12 januari 

Feb 8 februari 

Mars 15 mars 

Apr 19 april 

Maj 10 maj 

Jun 14 juni 

Jul  

Aug 16 augusti 

Sep 13 september 

Okt 11 oktober 

Nov 15 november 

Dec 13 december 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden antar sammanträdestider för 
barn- och utbildningsnämnden 2021. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunkansliet 
 
För kännedom: 
Samtliga ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonomer BUN 
Utvecklingsstrateg BUN 
Enhetschef E-hälsan 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§116/20   Dnr: BUN 2020/69 
 
Remissvar om gymnasie- och 
gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att ställa sig bakom 
remissens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har en 
översyn av riksidrottsgymnasier och nationellt godkända 
idrottsutbildningar genom-förts. Översynen har lett fram till 
förslag som innebär ett tydligare, mer transparent och hållbart 
system för idrottsutbildningar i gymnasie- och 
gymnasiesärskolan. Syftet är att elitidrottande ungdomar ska 
kunna kombinera en gymnasial utbildning med en 
elitidrottssatsning.  

Det ska endast finnas en typ av utbildning med specialidrott, 
men andra ungdomar ska också få möjligheter att utvecklas 
inom idrotten  

Det föreslås att det till skillnad från i dag endast ska finnas en 
typ av gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning med 
specialidrott som ska vara riksrekryterande. Ämnet specialidrott 
ska endast få erbjudas inom denna utbildning.  

Ungdomar som inte når upp till elitnivå inom sin ålderskategori, 
men som har ett stort intresse av att vidareutvecklas inom sin 
idrott föreslås i stället få goda möjligheter till detta inom ramen 
för andra utbildningar genom att Statens skolverk får i uppdrag 
att se över innehållet i kurserna specialisering 1 och 2 inom 
ämnet idrott och hälsa 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 
 
Att ställa sig bakom remissens förslag. 
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §117/20  Dnr: BUN 2020/47 
 
Avgiftsreduktion/-befrielse för barn i förskole- och 
fritidsverksamhet 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de 
vårdnadshavare till barn med avgiftsbelagd plats i 
förskola eller fritidshem som hörsammar förvaltningens 
vädjan får avgiftsreduktion/-befrielse under den tid de 
har barnen hemma. 

 
• Möjligheten till avgiftsreduktion/-befrielse ska endast 

finnas under den tid förvaltningens vädjan gäller och inte 
då barn är hemma pga. sjukdom eller under de två dagar 
barn ska vara hemma efter att de blivit friska. 

 
• Vidare ska möjligheten till avgiftsreduktion/-befrielse 

endast gälla barn som hålls hemma under en 
sammanhängande period av minst en vecka. 
Vårdnadshavare med barn som har strövis närvaro under 
perioden ska inte beviljas avgiftsreduktion/-befrielse. 

 
Storleken på avgiftsreduktion/-befrielse beräknas enligt 
följande: 
 

• 1 vecka: 25% reduktion av avgiften. 
• 2 veckor: 50% reduktion av avgiften. 
• 3 veckor: 75% reduktion av avgiften. 
• 1 månad: 100% avgiftsbefrielse. 

Ärendebeskrivning 

Den 3 november 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten om 
skärpta allmänna råd för bl.a. Örebro län. Beslutet kom efter att 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

antalet personer diagnosticerade med covid-19 ökat kraftigt, 
vilket lett till en ökad belastning på sjukvården i länet.  

Skola och barnomsorg är tillsvidare undantagna från de skärpta 
allmänna råden. 

Eftersom arbetsplatser särskilt lyfts fram som platser där 
smittspridning sker, har barn- och utbildningsförvaltningen 
ändå genomfört vissa förebyggande åtgärder. Detta har skett i 
form av råd och vid behov stöd till samtliga chefer att se över 
och ytterligare trygga arbetsmiljön på arbetsplatserna. Det kan 
till exempel innebära begränsningar i personantal och 
vistelsetid i personalutrymmen eller andra åtgärder för att 
undvika samlingar. 

För att säkra möjligheten att långsiktigt kunna genomföra 
verksamheten i skola och barnomsorg, vill barn- och 
utbildningsförvaltningen gå ut med en vädjan till 
vårdnadshavarna. Vädjan innebär att alla som har möjlighet till 
det håller sina barn hemma från förskola och fritidshem, under 
den tid som de skärpta allmänna råden gäller för Lindesbergs 
kommun. 

Förvaltningen föreslår därför att de vårdnadshavare till barn 
med avgiftsbelagd plats i förskola eller fritidshem som 
hörsammar vädjan får avgiftsreduktion/-befrielse under den tid 
de har barnen hemma. 

Möjligheten till avgiftsreduktion/-befrielse ska endast finnas 
under den tid förvaltningens vädjan gäller och inte då barn är 
hemma pga. sjukdom eller under de två dagar barn ska vara 
hemma efter att de blivit friska. 

Vidare ska möjligheten till avgiftsreduktion/-befrielse endast 
gälla barn som hålls hemma under en sammanhängande period 
av minst en vecka. Vårdnadshavare med barn som har strövis 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

närvaro under perioden ska inte beviljas avgiftsreduktion/-
befrielse. 

Storleken på avgiftsreduktion/-befrielse ska beräknas enligt 
följande: 

1 vecka: 25% reduktion av avgiften. 
2 veckor: 50% reduktion av avgiften. 
3 veckor: 75% reduktion av avgiften. 
1 månad: 100% avgiftsbefrielse. 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de 
vårdnadshavare till barn med avgiftsbelagd plats i 
förskola eller fritidshem som hörsammar förvaltningens 
vädjan får avgiftsreduktion/-befrielse under den tid de 
har barnen hemma. 

 
• Möjligheten till avgiftsreduktion/-befrielse ska endast 

finnas under den tid förvaltningens vädjan gäller och inte 
då barn är hemma pga. sjukdom eller under de två dagar 
barn ska vara hemma efter att de blivit friska. 

 
• Vidare ska möjligheten till avgiftsreduktion/-befrielse 

endast gälla barn som hålls hemma under en 
sammanhängande period av minst en vecka. 
Vårdnadshavare med barn som har strövis närvaro under 
perioden ska inte beviljas avgiftsreduktion/-befrielse. 

 
Storleken på avgiftsreduktion/-befrielse beräknas enligt 
följande: 
 

• 1 vecka: 25% reduktion av avgiften. 
• 2 veckor: 50% reduktion av avgiften. 
• 3 veckor: 75% reduktion av avgiften. 
• 1 månad: 100% avgiftsbefrielse. 

 
_____ 
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För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
Barnomsorgsadministratör 
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§118/20   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av covid-19, tillika Coronaviruset  
 
Beslut 

Bar- 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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§119/20   Dnr:  
 
Goda exempel 
 
Beslut 
 
Linda Svahn (S) lyfter följande goda exempel: Kulturskolans 
verksamhet har haft körövning för barn i yngre åldrar. Det var 
fantastiskt att se hur väl barnen kunde förhålla sig till nya 
riktlinjer om säker distans, genom att vara väldigt noga med att 
hålla avstånd under övningen. 
 
_____ 
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BUN §120/20 
 
Övriga frågor 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Följande meddelades på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde: 

Nämndens ledamöter och ersättare har inga övriga frågor. 
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Meddelande och delegationsbeslut 
 
För att minska risken för smittspridning av coronaviruset Covid -19 
under pågående pandemin har barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Linda Svahn (S) beslutat att nämndsammanträdet, 
måndag den 9:e november ska ske på distans. Detta innebär att 
samtliga ledamöter deltar via länk. 
Då samtliga deltagare utöver presidiet deltar på distans har barn- och 
utbildningsnämnden ledamöter inte haft möjlighet att ta del av 
nämndpärmarna med meddelande och delegationsbeslut för 
november månad 2020. Därmed har meddelande och 
delegationsbeslut för november 2020 skjutits fram till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 14 december 2020 
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