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Barn- och utbildningsnämnden  

 
2019-05-13  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-05-13 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

Plats och tid: 

 
Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: Linda Svahn (S) ordförande 
Joacim Hermansson (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) vice ordförande 
Maud Segerstedt (C) 
Tomas Klockars (M) 
Amanda Funk (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Kent Wanberg (S) 
Agnetha Lindkvist (V) tjänstgörande, ers Anders Blank (V) 
Lillemor Bodman (M) tjänstgörande, ers Pär-Ove Lindqvist (M) 
Helene Lundin (KD) tjänstgörande, ers Ingrid Rörick Richter (L) 
Stefan Andersson (MP) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Jessica Andersson, ekonom 
Marta Eriksson, ekonom 
Lisbeth Fasth, SACO 
Piia Dahlberg, TCO 
Nina Eskola, Kommunal 
Jessica Brogren, kanslienheten 
 

Utses att 

justera 
Lillemor Bodman ersättare Helene Lundin 

Justeringens 

plats och tid: 
Lindesbergs kommunhus 2019-05-20 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
54 - 66 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Lillemor Bodman 
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Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-05-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Ärendeförteckning 

 
§54/19 Ekonomisk lägesuppföljning januari - april 2019 
  
§55/19 Redovisning av möjligheten till Digitalt system för 

rapportering av kränkande behandling och olycksfall. 
  
§56/19 Delredovisning Kränkande behandling läsåret 2018/2019 för 

HT-2018 
  
§57/19 Förhållningssätt vid avstängning av elever 
  
§58/19 Finansiering av KomTek 
  
§59/19 Organisation av fritidsgårdar 
  
§60/19 Lokalförsörjningsplan 
  
§61/19 Information goda exempel 
  
§62/19 Pedagogiska priset läsåret 2018–2019 
  
§63/19 Delegationsärenden 
  
§64/19 Meddelanden 
  
§65/19 Informationsärenden 
  
§66/19 Övriga frågor 
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BUN §54/19   Dnr: BUN 2019/61 
 

Ekonomisk lägesuppföljning januari - april 2019 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att vidta åtgärder för att få 
budgeten i balans.  
 
Nämnden beslutar att överlämna redovisningen till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden får ta del av ekonomisk 
uppföljning per sista april år 2019. 
 

Barn- och 
utbildningsförvaltning  

Budget 
jan-
april  

Budget 
avvikelse 
jan-april  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Grundskola  79,6  -1,5  239,6  -5,0  
Förskola  50,1  0,3  146,2  0  
Gymnasieskola  42,7  -0,3  125,7  -1,5  
Fritidshem  9,5  1,3  28,7  0,5  
Central verksamhet  7,5  -0,3  22,5  2,0  
Särskola  4,7  -0,4  13,5  -1,0  
Kulturskola  2,8  0,5  8,8  0  
Förskoleklass  5,1  0,4  15,5  0  
Gymnasiesärskola  2,1  -0,4  5,5  -0,5  
Fritidsgård  0,6  0,1  1,9  0  
Totalt  204,8  0,5  607,7  -5,5  

 
Årets första kvartal präglas av stora osäkerhetsfaktorer som 
påverkar prognosarbetet. Det ger ingen tydlig bild av vad  
2019-års resultat blir per sista december men det visar att 
ekonomin förändras snabbare än tidigare läsår när nya 
förutsättningar kommer under verksamhetsåret.  
 
Förslag på hyresavtal utreds fortfarande och om nämnderna får 
budget för ökade kostnader.  
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Migrationsverket gör stora omstruktureringar och begär in 
kompletteringar på ansökningar. Detta sker på nya ansökningar 
och på ansökningar där gynnande beslut finns bakåt i tiden. 
Läget är oklart och avslagsbeslut 2019 utreds i Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Budgetavvikelsen per sista april (+0,5 Mnkr) har inte med 
kostnader Lindesbergs kommun har för barn och elever som 
valt en annan kommun, köp av huvudverksamhet. Andra 
kommuner avvaktar fakturering i väntan på bidragsnivåer i 
Lindesbergs kommun 2019.  
 
På intäktssidan saknas per sista april befarade avslag från 
Migrationsverket. Även interna kostnader i Lindesbergs 
kommun som måltid och gemensamma systemkostnader saknas 
i första kvartalet. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att vidta åtgärder för att få 
budgeten i balans samt överlämna redovisningen till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
Ekonom BUN 
Ekonom KS 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §55/19   Dnr: BUN 2019/42 
 

Redovisning av möjligheten till digitalt system för 
rapportering av kränkande behandling och 
olycksfall. 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 

Under hösten 2015 arbetade barn- och utbildningsförvaltningen 
fram en ny redovisningsmall för kränkande behandling. I denna 
finns det en tydligare koppling till vedertagna 
diskrimineringsgrunder och i den är det enklare att urskilja 
återkommande kontra enstaka händelser. Den nya mallen gör 
också att kön, ålder, typ av kränkning samt tid/plats framgår.  

Hanteringen av kränkande behandling dras ändå med vissa 
brister. De dokument som används måste i vissa fall skickas 
tillbaka till rektor för vidare åtgärder. Det blir svåröverskådligt 
för förvaltningschefen och kravet på att huvudmannen ska 
informeras omgående är svårt att uppfylla. 

Ett digitalt system, möjligen även i kombination med 
rapportering av olycksfall och tillbud, skulle säkerställa att 
rutinen följer lagstiftarens krav. 

Under våren 2019 arbetar förvaltningen med att undersöka 
möjligheten att inkorporera hanteringen av anmälningar om 
kränkande behandling i den e-tjänsteportal som ska lanseras i 
juni 2019. 
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Förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
  
För kännedom 
Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
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BUN §56/19   Dnr: BUN 2018/226 
 

Delredovisning av kränkande behandling läsåret 
2018/2019 för HT-2018 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anmälningar om kränkande behandling av barn och elever inom 
nämndens verksamhetsområden redovisas läsårsvis. Nästa 
redovisning sker i oktober 2019. 
 
Under höstterminen 2018 har det skett en markant ökning av 
antalet kränkningar jämfört med tidigare terminer. Antalet 
anmälningar är knappt 60 för höstterminen 2018, vilket är i det 
närmaste en fördubbling.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen utreder anledningen till 
ökningen av antalet anmälningar och återkommer med en 
närmare analys vid nämndens sammanträde i maj 2019. 
 
Förslag till beslut  
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) tillfrågar nämnden om de kan 
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att 
nämnden gör så. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
  
För kännedom 
Verksamhetschefer 
Utvecklingsstrateg 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) 
 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-05-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §57/19   Dnr:  
 

Förhållningssätt vid avstängning av elever 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden är överens om vilket 
förhållningssätt som ska hållas vid avstängning av elever. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i april år 2019 
diskuteras förhållningssätt vid avstängning av elev vid frivillig 
skolgång. 
 
Ordförande Linda Svahn (S) informerar om ärendegången om 
det finns misstanke av att elev är påverkad av droger. Då sker 
provtestning, visar det sig att det går åt rätt håll och är drogfri så 
får eleven komma tillbaka till skolan. 
 
I de fall elev upprepat lämnar positiva provtagningar, så vill man 
kunna stänga av eleverna, skolan ska vara en drogfri miljö, bland 
annat utifrån ett arbetsmiljöansvar. I avstängningen så anges att 
skulle eleven vara drogfri är den välkommen tillbaka, skulle 
eleven sedan visa sig positivt igen vid provtagning så gäller det 
första beslutet. 
 
När eleven inte är i skolan kliver andra insatser in. Problemet är 
att en elev är över 18 år och tackar nej till insatser. 
 
Nämnden ställer sig bakom den rutin som delgetts och står 
bakom att skolan ska vara en drogfri miljö och att elever som är 
påverkade inte ska vara i skolan 
 
 
Förslag till beslut 
Linda Svahn (S) föreslår att nämnden ska ställa sig bakom det 
förhållningssätt som idag gäller avseende avstängning av elever 
som är drogpåverkade. 
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_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
  
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
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BUN §58/19   Dnr: BUF2016/135 
 

Finansiering av KomTek 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att utreda möjligheterna till 
extern finansiering av KomTek. 
 
 
Ärendebeskrivning  
 
Lindeskolan fick, januari år 2017, att under året genomföra 
ytterligare två omgångar av KomTek, en under vårterminen och 
en under höstterminen. Finansiering sker genom 100 tkr som 
finns i budget för entreprenörskap som överförs till Lindeskolan 
under år 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade, januari år 2018, att 
KomTek ska genomföras vår- och höstterminen år 2018. 
 
Vid beredande nämnd i november år 2018 lyfte rektor 
tillsammans med representanter från KomTek frågan om en 
eventuell fortsättning avseende KomTek i Lindesberg. Nämnden 
fick ta del av förslag på verksamhet samt kostnader från 
KomTek för kurser. 
 
I december år 2018 beslutade nämnden att ärendet ska beredas 
ytterligare. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar att ge 
förvaltningschef i uppdrag att utreda möjligheterna till extern 
finansiering av KomTek. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
 
_____ 
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Meddelas för åtgärd 
  
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Gy 
Rektor, Lindeskolan 
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BUN §59/19   Dnr: BUN 2018/82 
 

Organisation av fritidsgårdar 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och avslutar ärendet. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet i september 2018 beslutade nämnden att 
hänskjuta frågan om fritidsgårdarnas organisation och budget 
till budgetberedning för år 2020.  
 
Förvaltningschefen fick i uppdrag att utreda möjligheten att 
utöka öppettiderna i befintlig verksamhet för äldre ungdomar. 
Återrapportering till nämnden i januari år 2019.  
 
I samband med budgetprocessen för år 2020 och kommande års 
minskade budgetramar har ett antal effektiviseringar inom 
barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter föreslagits. 
Ett av dessa gäller fritidsgårdarnas verksamhet.  
 
Förvaltningschefens bedömning är att det under rådande 
omständigheter inte finns någon möjlighet att erbjuda ökade 
öppettider på fritidsgårdarna i Lindesbergs kommun. Ärendet 
föreslås avslutas. 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
avslutar ärendet. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
  
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Gr 
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BUN §60/19   Dnr:  
 

Lokalförsörjningsplan 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ärendet ska återkomma vid beredande barn- och 
utbildningsnämnd i juni år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i maj år 2019 lyfts 
lokalförsörjningsplan som ärende.  
 
Lokalförsörjningsplan ska in i budgetarbetet för att tydliggöra 
vilka behov finns inom förvaltningen och vilka prioriteringar 
nämnden behöver göra.  

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar att 
ärendet ska återkomma vid beredande barn- och 
utbildningsnämnd i juni år 2019. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
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BUN §61/19   Dnr:  
 

Information goda exempel 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tackar för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Följande lyftes vid barn- och utbildningsnämnden som goda 
exempel inom nämndens verksamhetsområden: 
 
- Dialogkonferensen, där flera goda exempel presenterades. 
- Esteternas studentföreställning den 14 maj år 2019 
- Stadsskogsskolans försök med en provfri period där det 

sker en formativ bedömning 
- Fröviskolans satsning på mattevecka 

  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (23) 
 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-05-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §62/19   Dnr: BUN 2018/189 
 

Pedagogiska priset läsåret 2018–2019 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar vilken ansökan som ska 
motta pedagogiska priset för läsåret 2018–2019. 
 
Ordförande Linda Svahn (S) får dela ut priset som företrädare 
för nämnden. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna 
ansökningar till pedagogiska priset läsåret 2018–2019, samt 
presentationer av sökande vid dialogkonferens den 7 maj  
år 2019: 

- Fröviskolan åk 7–9: Vi vänder ett resultat 

- Åsens fritidshem: Lärande på fritidshem 

- Stadsskogsskolan: Måluppfyllelse bildlära 

- Kristinaskolan: Svenska, modersmål: Studiehandledningens 
betydelse för måluppfyllelse för nyanlända elever med 
modersmål arabiska 

- Storåskolan: STEM (science, technology, engineering, 
mathematics) 

 

Beslutsgång 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om mottagare av 
pedagogiska priset vid beslutande nämnd i maj år 2019. Priset 
delas ut av representant från nämnden. 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
  
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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BUN §63/19 
 

Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Beslut om avstängning från Lindesskolan 2019-03-22 till 
2019-03-25 enligt 5 kap 17 Skollagen  

  

 
Beslut om avstängning från Lindesskolan 2019-03-27 
längst till 2019-06-14 enligt 5 kap 18 Skollagen  

  

 
Beslut om avstängning från Lindesskolan 2019-03-22 till 
2019-03-25 enligt 5 kap 17 Skollagen  

  

 
Beslut om avstängning från Lindesskolan 2019-03-22 till 
2019-03-25 enligt 5 kap 17 Skollagen  

  

 
Delegationsbeslut uppföljning av kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2019-01-28 ärendenr VT-19 nr 8 - 
ärendet bedöms utrett och klart  

  

 
Delegationsbeslut kränkande behandling på Lindeskolan 
LS 4 2019-03-21 ärendenr LS 4 2-2019 - återkoppling 
till huvudmannen senast vecka 18 2019  

  

 
Delegationsbeslut kränkande behandling på Lindeskolan 
LS 4 2019-03-21 ärendenr LS 4 1-2019 - återkoppling 
till huvudmannen senast vecka 18 2019  

  

 
Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan ärendenr 41 2019-04-01 - ärendet 
bedöms utrett och klart  
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Delegationsbeslut uppföljning av kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2019-01-28 ärendenr VT-19 nr 8 - 
ärendet bedöms utrett och klart  

  

 
2019-03-04 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan 4–6 2019-02-26, ärendenr BJÖ2019-22 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-03-11 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-03-05, ärendenr 40 - återkoppling 
till huvudmannen senast vecka 16, 2019 Dnr BUN 
2018/226 

  

 
2019-03-11 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
förskolan Grönsiskan upprepade gånger - återkoppling 
till huvudmannen senast vecka 16, 2019 Dnr BUN 
2018/226 

  

 
2019-03-12 Delegationsbeslut av förskolechef Lena 
Sjöwitz om beviljad utökad tid på förskola 2019-01-09 - 
2019-03-31 Dnr BUN 2019/12 

  

 
2019-03-15 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2019-03-04, ärendenr Ekb25 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-03-15 Delegationsbeslut uppföljning kränkande 
behandling på Ekbackens skola, ärendenr Ekb24 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-03-20 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 2019-03-11 ärendenr 18 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 17 2019 
Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-03-20 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 2019-03-14 ärendenr 19 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-03-20 Delegationsbeslut av förvaltningsekonom 
Marta Eriksson om beviljat inackorderingstillägg  
2019-03-01 - 2019-03-31 Dnr BUN 2019/12 
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2019-03-22 Yttrande om kränkande behandling vid 
Fröviskolan, Skolinspektionen dnr 3:8 SI 2019:847  
Dnr BUN 2019/31 

  

 
2019-03-27 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 2019-03-21, ärendenr 20 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-03-29 Delegationsbeslut återkoppling kränkande 
behandling på Brotorpsskolan 2019-02-04 ärendenr 39 
- ärendet avslutas Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-03-29 Delegationsbeslut av Marie Fredriksson 
Blom om beviljad utökad tid på förskola 2019-01-08 - 
2019-06-14 Dnr BUN 2019/12 

  

 
2019-04-02 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2019-03-25 ärendenr EKB26 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 17 2019 
Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-04-03 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan F-3 2019-03-20 ärendenr BJÖ2019-23 
- återkoppling till huvudmannen senast vecka 17 2019 
Dnr BUN 2018/226 

  

 

2019-04-05 Delegationsbeslut av förskolechef Lena 
Sjöwitz om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2019-03-11 - 2019-06-14 Dnr BUN 
2019/12 

  

 

Beviljat val av Fröviskolan     
 
Beviljat val av Björkhagaskolan     

 
Beslut om avstängning från Lindesskolan - Beslut om 
avstängning från Lindesskolan 2019-02-07 med 
uppföljning 2019-02-14 - längst till 2019-06-14 enligt 5 
kap 18 punkterna 1 och 2 Skollagen i väntan på vidare 
utredning  

  

 

Avslaget val av Stadsskogens förskola   
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-05-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Delegationsbeslut gällande anställningar: 
 
Tillsvidareanställningar 6 st 
Visstidsanställningar 20 st 
Tjänstledighet 0 st 
 
Tillsvidareanställningar var av nedanstående typer av 
tjänst: 

- Barnskötare 
- Cafeteriaföreståndare  
- Elevassistent  
- Lärare bygg- och anläggning 
- Skolkurator  

 
Visstidsanställningar var av nedanstående typer av 
tjänst: 

- Barnskötare  
- Elevassistent 
- Lärare  
- Modersmålslärare 

 
__________ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-05-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §64/19 
 

Meddelanden 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delgivna 
meddelanden. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2019-02-04 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2019-02-04   

  

 
2019-02-08 Protokoll från barn- och utbildnings-
förvaltningens samverkansgrupp 2019-02-08  

  

 
2019-02-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 februari 2019 - Ombudgetering av 
investeringsmedel från år 2018 till år 2019  
Dnr BUN 2019/28 

  

 
2019-02-26 Protokoll från Förskolor östra 
samverkansgrupp 2019-02-26  

  

 
2019-03-08 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/36 

  

 
2019-03-12 Uppföljning av beslut gällande Ekbackens 
skola, Skolinspektionen dnr 3.9-SI 2019:2037 i anmälan 
med Skolinspektionens dnr 41–2017:10631 - ärendet 
avslutas Dnr BUN 2018/54 

  

 
2019-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/31 

  

 
2019-02-13 Protokoll från Förskolor norra 
samverkansgrupp 2019-02-13  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-03-12 Kallelse och dagordning till specifikt 
samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 2019-03-12 

  

 
2019-03-29 Synpunkt från lärare om STL 
undervisningsplanering och ökad måluppfyllelse mm  

  

 
2019-02-25 Protokoll från Brotorpsskolans 
samverkansgrupp 2019-02-25  

  

 
2019-02-12 Protokoll från Björkhagaskolans 
samverkansgrupp 2019-02-12  

  

 
__________ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-05-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §65/19 
 

Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande information delges barn- och utbildningsnämnden vid 
beredande nämnd i april år 2019: 
 
Kommunikationsplan för ny högstadieskola Lindbacka 
skolan åk 7–9, Brotorpsskolan, Kristinaskolan, 
Lindesberg Dnr BUN 2017/142, 2019-01-30 

  

 

Uppföljning av beslut gällande pulshöjande aktivitet i 
grundskolan Dnr BUN 2019/35, 2019-03-11 

  

 

Uppföljning av beslut gällande mobiltelefonfri skoltid i 
kommunens grundskolor Dnr BUN 2019/35,  
2019-03-11 

  

 

Nämndens arbetsmiljöansvar Dnr BUN 2019/43,  
2019-04-01. Personalchef Carina Fyrpihl informerar. 

  

  
Rekommendationer rörande Datainspektionens 
kommande granskningsområden, 2019-03-22  
Dnr BUN 2019/39,2019-03-22. Dataskyddsombud Anna 
Ljungsten informerar.  

  

 
Digitalisering 1–1 i skolan Dnr BUN 2019/34,  
2019-04-30 

  

 
Stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända elever  
Dnr BUN 2017/172, 2019-05-07  

  

 
Skriva till lärande Dnr BUN 2019/56, 2019-05-07   

 

Måluppfyllelse i grundskolan Dnr BUN 2019/57,  
2019-05-07 

  

______________ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-05-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §66/19 
 

Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande övriga frågor lyftes vid barn- och utbildningsnämnden: 
 
Verksamhetsbesök 
Gemensamt verksamhetsbesök med nämnden kommer att 
genomföras efter sommaren.  
 
Rundresa med nämnden 
Rundresa för nämnden för att få information om verksamheter 
inom nämndens verksamhetsområden kommer att planeras för 
den 2 september år 2019. 
 
LAS konverteringar 
Frågan lyfts om att det sker LAS konverteringar. De som blir LAS 
konverterade kommer oftast att tillhöra vikariepoolen och kan 
inte få en fast tjänst om inte behörighet för tjänsten finns. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
  
För kännedom 
Förvaltningschef 
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