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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden 
 

 2021-03-15  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-15 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-11:20 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Joacim Hermansson (S) § 30–35 
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) 

Övriga Deltagare: Lillemor Bodman (M) 
Stefan Andersson (MP) 
Helene Lundin (KD) 
Rouzbeh Isa, Sekreterare  
Thomas Lindberg, Förvaltningschef  
Björn Österby, Utvecklingsstrateg  
Jessica Andersson, Ekonom  
Sofia Liodden, Lärarförbundet  
Susanne Karlsson, Lärarnas Riksförbund 
Bengt Storbacka (S), kommunstyrelsens ordförande 
Jessica Brogren, Kommunkansliet 

Utses Att Justera Pär-Ove Lindqvist (M), ersättare Magnus Storm (C) 
Justeringens Plats 
Och Tid: 

Kommunhuset 15 mars 2021. 

 
UNDERSKRIFTER: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
27 - 35 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§27/21 Godkänna deltagande på distans 
  
§28/21 Beslut om partiell fjärr-/distansundervisning vid 

Stadsskogsskolan under perioden 16 mars till 26 mars 2021 
  
§29/21 Skolverkets skolmiljard 2021 
  
§30/21 Information om höstterminen 2020 - resultat, närvaro, 

distansundervisning 
  
§31/21 Information om Stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända 

elever 
  
§32/21 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 
  
§33/21 Delegationsärenden 
  
§34/21 Meddelanden 
  
§35/21 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §27/21   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  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §28/21   Dnr: BUN 2020/33 
 
Beslut om partiell fjärr-/distansundervisning vid 
Stadsskogsskolan under perioden 16 mars till 26 
mars 2021 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

• Införa partiell fjärr-/distansundervisning vid 
Stadsskogsskolan under perioden 16 mars till 26 mars 
2021. 

Ärendebeskrivning 

Stadsskogsskolan har sedan starten av vårterminen jobbat aktivt 
för att skapa avstånd på sina enheter utifrån de nationella 
riktlinjerna. Gruppsammanslagning, hemklassrum, förändrade 
scheman är några av de åtgärder som jobbats med. Det vi ser är 
att de åtgärder som vidtagits inte gett tillräckligt resultat vad 
gäller avstånd samtidigt som det blir en avsevärt högre 
arbetsbelastning på personal. 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. 

Den senaste veckan har vi sett en ökad frånvaro hos både elever 
och personal. Utifrån ovanstående önskas återigen ett beslut om 
partiell fjärr-/distansundervisning för att ge Stadsskogsskolan 
möjligheten att skapa avstånd via partiell fjärr-
/distansundervisning. Utifrån den frånvaro som föreligger skulle 
Stadsskogsskolan då även ha större förutsättningar att ge alla 
elever möjlighet att fullfölja timplanen via fjärrundervisning. 
Planen är att åk.7 och 8 är hemma två dagar per vecka och åk.9 
en dag per vecka. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

• Att införa partiell fjärr-/distansundervisning vid 
Stadsskogsskolan under perioden 16 mars till 26 mars 
2021 

_____ 
 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef, grundskolan 
 
För kännedom 
Kommunikatör 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §29/21   Dnr: BUN 2021/19 
 
Skolverkets skolmiljard 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

• Fastställa fördelning per verksamhet och uppdra till 
förvaltningschef att fördela ut bidraget till aktuella 
huvudmän 

Ärendebeskrivning  

Under februari 2021 betalar Skolverket ut ett statligt stöd, 
Skolmiljarden. Lindesbergs kommun får 2 223 992 kronor i 
denna tillfälliga förstärkning. Antalet barn och unga i åldern 6–
19 år är fördelningsgrunden. 

Medlen ska användas under 2021 och avser insatser i kommunal 
och enskild verksamhet. Statsbidraget syftar till att säkerställa 
att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-
19-pandemin. Medlen får användas i hela skolväsendet. Någon 
redovisning till Skolverket kommer inte att begäras in av 
bidragsgivaren. 

Förslag till fördelning utgår ifrån invånarantal i november 2020 
i åldern 1–18 år i Lindesbergs kommun. 

- Förskola 1-5 år, 1 299 barn 
- Förskoleklass 6 år, 267 elever 
- Grundskola 7-15 år, 2 474 elever 
- Gymnasieskola 16-18 år, 775 elever 

Då gymnasieskola haft beordrad distansundervisning under 
längre perioder viktas i förslaget eleverna med faktor 1,2, vilket 
även hänger samman med högre undervisningskostnader för 
gymnasieskolan. 

Till enskild huvudman utgår 3 % extra i administrationspålägg 
enligt krav om lika villkor. 100 kr i egen kommunal regi innebär 
103 kr i fristående regi. Fristående huvudmän 
momskompenseras med lagstadgade 6 %.  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Fastställa fördelning per verksamhet och uppdra till 
förvaltningschef att fördela ut bidraget till aktuella 
huvudmän 

_____ 
 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
Ekonomienheten 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §30/21   Dnr: BUN 2021/15 
 
Information om höstterminen 2020 - resultat, närvaro, 
distansundervisning 
 
Beslut 

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

Ärendebeskrivning 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari 
informerar verksamhetscheferna för grundskolan och gymnasiet 
om hösten 2020.  
 
Informationen avser betyg i grundskolan för årskurs 6 och 9, 
närvaro och kvittens för lektioner i grundskolan samt 
uppföljning av fjärr- och distansundervisning både avseende 
grundskola och gymnasiet. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Tacka för informationen. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §31/21   Dnr: BUN 2020/113 
 
Information om Stöd till verksamhetsutveckling för 
nyanlända elever 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 
Vid nämndens sammanträde i februari redovisar biträdande 
verksamhetschefen för grundskolan förvaltningens deltagande i 
Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn 
och elevers utbildning 
 
Under tre år, totalt sex terminer, kommer Lindesbergs kommun 
att samarbeta med Skolverket för att ytterligare stärka 
utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända 
eller har annat modersmål än svenska. Tillsammans med 
processtödjare från Skolverket analyserar vi behov och kommer 
överens om insatser. Förskolan, grundskolan, gymnasiet och 
vuxenutbildningen kommer att delta och hela styrkedjan ska 
vara aktiv i arbetet. Alla verksamheter är representerade i 
kommunens Lokala team. 
 
Alla medarbetare i den pedagogiska verksamheten kommer att 
vara inblandade. Ett första steg är den självskattning som 
genomförs inom kort.  
Arbetet görs utifrån våra verksamheter, dess förutsättningar 
samt behov. I samarbetet med skolverket använder vi oss av 
olika metoder och verktyg som vilar på vetenskaplig grund och 
bygger på beprövad erfarenhet. De insatser vi kommer överens 
om finansieras av skolverket. Under vårterminen 2021 arbetar 
Lokala teamet tillsammans med verksamheterna fram en analys 
som ligger till grund för den åtgärdsplan som ska vara färdig den 
15:e maj. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Tacka för informationen. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §32/21   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Tacka 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  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §33/21 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
Delegationsbeslut kränkande behandling vid 
Fröviskolan F-6 2021-02-15, ärendenr 20-21-11 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 14 2021 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 7-9 2021-02-12, ärendenr 20-21-17 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 14 2021 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan Södra 2021-01-20, ärendenr VT 10 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 13 2021 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
 Delegationsbeslut kränkande behandling på Ekbackens 
skola 2021-02-08, ärendenr EKB20:18 - återkoppling till 
huvudmannen senast vecka 14 2021 Dnr BUN 2020/74 

  

 
 Delegationsbeslut kränkande behandling på Ekbackens 
skola 2021-02-09, ärendenr EKB20:18 - återkoppling till 
huvudmannen senast vecka 14 2021 Dnr BUN 2020/74 

  

 
 Delegationsbeslut kränkande behandling på Ekbackens 
skola 2021-01-28, ärendenr EKB20:19 - återkoppling till 
huvudmannen senast vecka 12 2021 Dnr BUN 2020/74 

  

 
 Delegationsbeslut kränkande behandling på Gysär. 
Nationella 2021-02-01, återkoppling till huvudmannen 
senast vecka 13 2021 Dnr BUN 2020/74 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan F-6 2021-02-09, ärendenr 20-21-12 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 7-9 2021-02-10, ärendenr 20-21-23 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
 Delegationsbeslut kränkande behandling vid 
Brotorpsskolan 2021-02-12, ärendenr VT 11 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
 Delegationsbeslut kränkande behandling vid 
Brotorpsskolan 2021-02-05, ärendenr VT 10 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
 Avtal om ersättning för extra personell resurs i skolan 
för elev i riksgymnasiesärskolan för döva och 
hörselskadade 

  

 
07.03.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4-6 2021-02-19, ärendenr  - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 14 2021 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
07.03.2021 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Ekbackens skola 2020-02-
19, ärendenr: EKB: 20:19, återkoppling till 
huvudmannen senast vecka 13 2021 Dnr BUN 2020/74 

  

 
07.03.2021 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Ekbackens skola 2021-02-
08, ärendenr EKB20:18 - ärendet bedöms utrett och 
klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
07.03.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Brotorpsskolan 2021-02-17, ärendenr 1 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
07.03.2021 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Gysär. Nationella, 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

ärendenr: BUN 2020/74-123, ärendet bedöms utrett och 
klart Dnr BUN 2020/74 

 
11.02.2021 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9 2021-02-
03, ärendenr 20-21-15 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
11.02.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-02-05, ärendenr 20-21-22 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
18.01.2021 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Ekbackens skola 2020-12-
09, ärendenr EKB20:14 - ärendet bedöms utrett och 
klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
22.02.2021 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Ekbackens skola 2021-01-
28, ärendenr EKB20:15 - ärendet bedöms utrett och 
klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
22.02.2021 Återkoppling kränkningsärende på 
Fröviskolan F-6 2021-02-15, ärendenr 20-21-10 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
22.02.2021 Återkoppling kränkningsärende på 
Fröviskolan 7-9, 2021-02-12, ärendenr 20-21-18 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
22.02.2021 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Brotorpsskolan södra, 
ärendenr VT 8 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
22.02.2021 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Brotorpsskolan Norra, 
ärendenr VT 7 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
22.02.2021 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Brotorpsskolan södra, 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

ärendenr VT 9 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr 
BUN 2020/74 

 
27.02.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-02-08, ärendenr 2021:1 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
27.02.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan, 2021-02-16, ärendenr 2021:2 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 13 2021 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
 
 Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts sammanträde den 17 februari 2021 § 10 - 
Distansundervisning vid Stadsskogsskolan, Storåskolan 
7-9 och Fröviskolan 7-9 Dnr BUN 2020/33 

  

 
 Avtal gällande hyra av bassäng på Lindesbergs lasarett 
för särskolan 2021-02-04 - 2021-06-03 Dnr BUN 
2021/14 

  

 
 Beviljat val av Björkhagaskolan    

 
 Delegationsbeslut av förskolechef Piia Dahlberg om 
beviljad utökad tid på förskola enligt Skollagen kap 8 
2021-01-18 - 2021-04-02 Dnr BUN 2021/2 

  

 
02.03.2021 Beslut om tillstånd att utöka Solberga 
förskola Rörmokeriet - mobil förskoleavdelning Dnr 
BUN 2020/80 

  

 
03.02.2021 Protokollsutdrag från barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 3 februari 2021 
§ 8 -  Riktlinje för vitesnivåer baserad på taxerad 
inkomstnivå Dnr BUN 2021/16 

  

 
03.02.2021 Delegationsbeslut trakasserier på 
Lindeskolan LS 3 2021-01-27, ärendenr 0010 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

03.02.2021 Delegationsbeslut trakasserier på 
Lindeskolan LS 3 2021-01-27, ärendenr 0011 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
03.02.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-01-29, ärendenr EKB20:16 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
03.02.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-02-01, ärendenr EKB20:17 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
03.02.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-01-20, ärendenr 20-21-19 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 10 2021 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
03.02.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-01-20, ärendenr 20-21-20 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 10 2021 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
03.02.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-01-20, ärendenr 20-21-21 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 10 2021 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
03.02.2021 Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 3 februari 2021 § 9 
- Yttrande till överklagan om föreläggande av 
skolgången Dnr BUN 2020/9 

  

 
11.02.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-01-28, ärendenr EKB20:15 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 12 2021 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
15.02.2021 Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 26 januari 2021 
§ 6 - Meddelande till nämnd och utskott från ordförande 
Linda Svahn Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

26.01.2021 Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 26 januari 2021 
§ 5 - Information om fjärr- och distansundervisning på 
Lindeskolan Dnr BUN 2020/24 

  

 
28.01.2021 Personuppgiftsbiträdesavtal Radish AB 
avseende matteappen Dnr BUN 2021/14 

  

 
 
 Beviljat val av Stadsskogsskolan    

 
 Beviljat val av Fröviskolan    

 
 Bevilja val av Fröviskolan    

 
 Beviljat val av Storåskolan    

 
 Beviljat val av Storåskolan    

 
 Beviljat val av Fröviskolan   

 
 Avslag på val av Storåskolan   
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §34/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 
samverkansgrupp 2021-02-05 Dnr BUN 2021/23 

  

 
02.03.2021 Protokoll från Brotorpsskolans 
samverkansgrupp 2021-03-02 Dnr  

  

 
05.03.2021 Beslut i Skolinspektionen 2021-03-05 om 
föreläggande för Lindesbergs kommun att vidta åtgärder 
så att elevens behov av särskilt stöd tillgodoses, 
Skolinspektionens dnr SI 2020:6860 Dnr BUN 2020/90 

  

 
08.02.2021 Beslut i Skolinspektionen 2020-02-08 om 
att avsluta uppföljning kring särskilt stöd för elev på 
Stadsskogsskolan i ärende SI 2020:7784, 
Skolinspektionens dnr SI 2020:8439 Dnr BUN 2020/102 

  

 
11.01.2021 Protokoll från Stadsskogsskolans 
samverkansgrupp 2021-01-11 Dnr  

  

 
16.02.2021 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 februari 2021 KS § 19 - 
Uppsiktsplikt barnkonventionen december 2020 för 
kommunstyrelsen Dnr  

  

 
16.02.2021 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 februari 2021 KS § 17 - 
Ombudgetering investeringar från 2020 till 2021 Dnr 
BUN 2020/101 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

17.02.2021 Beslut att överlämna anmälan mot 
Fröviskolan till Lindesbergs kommun dnr SI 2021:1325 

  

 
18.02.2021 Protokoll från Specifika samverkansrådet 
för skola, utbildning och kompetensförsörjning 2021-
02-12 Dnr  

  

 
24.02.2021 Dom i Förvaltningsrätten 2021-02-24 
målnr 5472-20 om överklagat beslut i Migrationsverket 
2020-04-09 dnr 2019-302415 - överklagan avslås Dnr 
BUN 2020/46 

  

 
 
 Samverkansprotokoll Stöttestenen 210202 Dnr    

 
 Protokoll från samverkansgrupp Lindeskolan 201019 
Dnr  

  

 
 Protokoll från samverkansgrupp Lindeskolan 201130 
Dnr  

  

 
 Protokoll från samverkansgrupp Lindeskolan 201221 
Dnr  

  

 
 Protokoll från samverkansgrupp Björkhagaskolan 
210126 Dnr  

  

 
 Protokoll från samverkansgrupp Brotorpskolan 210126 
Dnr  

  

 
 Protokoll från barn. och utbildningsförvaltningens 
samverkansgrupp 211211 Dnr  

  

 
 Protokoll från samverkansgrupp Stadsskogsskolan 
201117 Dnr  

  

 
 Protokoll från samverkansgrupp Fröviskolan 210113 
Dnr  

  

 
 Protokoll från samverkansgrupp Fröviskolan 210204 
Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Protokoll från samverkansgrupp förskolor Södra 
samverkansgrupp 2010204 Dnr  

  

 
 Samverkansprotokoll 200616 Lindeskolan Dnr    
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §35/21 
 
Övriga frågor 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Thomas Klockars (M) informerar om kostnadsfri utbildning för 
högstadieelever som Närkes Brandkår erbjuder om bränder och 
annan vandalisering i skolor. 
 
Ledamöters förslag till beslut 
 
Thomas Klockars (M) föreslår att nämnden bjuder in Närkes 
Brandkår till nämnd för vidare information kring utbildningen 
och dess utformning. 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Thomas 
Klockars (M) förslag och finner så beslutat.  
 
_____ 
 
Fråga från Lillemor Bodman (M) 
 
- Hur jobbar man i skolan med demokratiåret?  
 
Svar från förvaltningen: 
 
-     Återkomma med svar till nästa nämndsammanträde. 
 
_____ 
 
Fråga från Pär-Ove Lindvist (M) 
 
- I samband med integrationsfrågan framkom det att nämnden 

fått en miljon för arbetet med integration. Efterfrågar 
ytterligare information kring hur resurserna används. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2021-03-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Svar från förvaltningen: 
 

- Förvaltningschef tar med frågan och återkommer med svar 
till nästa nämndsammanträde. 
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