
 

 Sammanträdesprotokoll 1 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-12-12  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-12 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-12:00 

Beslutande: Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Carina Sundén Wessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Lillemor Bodman (M) ersätter Ingrid Rörick Richter (L) 
Agnetha Lindkvist (V) ersätter Joacim Hermansson (S) 
Farhia Ahmed Shekh (S) ersätter Kristine Andersson (S) 
Liesel Ivarsson (C) ersätter Maud Segerstedt (C) 

Övriga deltagare: Helene Lundin (KD) 
Alessandro Lindskog (SD) 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Kristina Öhrn, verksamhetschef förskolan 
Michael Tybell, verksamhetschef grundskolan 
Ann-Marie Naulén Lundin, enhetschef elevhälsan 
Susanne Karlsson, Lärarnas Riksförbund 
Anna Hedman, Kommunal 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Fredrik Rosenbecker (SD) som 
ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset den 12 december 2022 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
101 - 114 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindvist 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§101/22 Goda exempel 
  
§102/22 Information från verksamheten 
  
§103/22 Svar på Medborgarförslag om kunskap i ämnet 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF  i Lindesbergs 
kommuns skolor 

  
§104/22 Svar på medborgarförslag gällande PDV- Pågående  Dödligt Våld 
  
§105/22 Internkontrollplan 2023 BUN 
  
§106/22 Biblioteksplan för Lindesbergs kommun 
  
§107/22 Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar 
  
§108/22 Nytt elevboende vid Lindeskolan 
  
§109/22 Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2023 
  
§110/22 Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2023 
  
§111/22 Läsårstider 2023-2024 
  
§112/22 Möjligheten att erbjuda inriktningen automation på El- och 

energiprogrammet 
  
§113/22 Delegationsärenden 
  
§114/22 Meddelanden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §101/22 
 
Goda exempel 
 

Beslut 
 
Goda exempel läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Magnus Storm (C) lyfter det fina arbetet kulturskolan gör med 
våra barn som går där. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§102/22   Dnr:  
 
Information från verksamheten 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas barn- och utbildningsnämnden: 
 
• Information om Corona 
• Information om verksamhetens arbete gällande kriget i 

Ukraina 
• Informationsärende: Resultat grundskolan 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 
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§103/22   Dnr: BUN 2021/45 
 
Svar på Medborgarförslag om kunskap i ämnet 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF i 
Lindesbergs kommuns skolor 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
• Besvara medborgarförslaget med den redovisade skrivelsen. 
• Ge förvaltningen i uppdrag att komma till nämnden och 

rapportera hur man arbetar för att säkra upp att barn med 
NPF problematik får en fullgod och trygg skolgång 

Ärendebeskrivning 
 
Medborgaren har inkommit med ett förslag angående barn och 
unga med NPF-diagnoser.  
 
All forskning visar att barn och unga som har en fungerande 
skolgång mår bättre och har goda chanser att fortsätta må väl 
även som vuxna. För att trygga alla barns rätt till en god 
skolgång vill skolan därför jobba snabbt och se till att 
frånvarande barn så snabbt som möjligt får högre närvaro i 
skolan.  
 
En fungerande skolgång är en stark skyddsfaktor till ett bra 
vuxenliv och psykiskt välmående.  
 
Lindesbergs kommun arbetar därför aktivt med att så tidigt som 
möjligt identifiera barn och unga som kan vara på väg in i en 
problematisk skolfrånvaro.  
 
Till stöd finns sedan några år de Rutiner för ökad skolnärvaro 
som tagits fram av en arbetsgrupp i samverkan mellan flera 
olika kompetenser i skolan. I arbetsgruppen ingår bl.a. 
funktionerna kurator, psykolog, specialpedagog och 
skolsköterska.  
 
Rutinerna bygger alltså på att tidigt skapa kontakt och öppna för 
kommunikation mellan skolan, barnet och vårdnadshavare. I 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

rutinerna läggs stor vikt vid att stötta mentorer i hur de kan 
upptäcka tecken som signalerar en begynnande problematisk 
skolfrånvaro och hur man kan samtala med elever och 
vårdnadshavare om detta. Vidare lägger rutinerna i ett tidigt 
skede stor vikt vid att tillsammans med elev och vårdnadshavare 
arbeta konkret med åtgärder som kan underlätta för eleven att 
komma tillbaka i undervisning.  
 
I arbetet med att hjälpa barn med NPF-diagnoser att få en 
fungerande skolgång kan skolan många gånger möta särskilda 
utmaningar. Det är därför av stor vikt att all berörd personal har 
en god kunskap och kompetens i att möta behoven hos elever 
med NPF-diagnoser. 
 
Lindesbergs kommuns elevhälsoteam besitter i detta 
sammanhang en särskild kompetens kring elever med NPF-
diagnoser. Denna kompetens kommer skolan till godo, bl.a. 
genom individuellt arbete i de specifika ärenden som hanteras 
av skolans lokala elevhälsoteam. I det sammanhanget fungerar 
elevhälsans personal även som ett stöd till berörda 
vårdnadshavare. Stödet kan även komma genom handledning 
till medarbetare och arbetslag, antingen i enskilda fall eller av 
mer övergripande, generell karaktär.  
 
Att skolan samverkan med andra aktörer är av mycket stor 
betydelse. I flera sammanhang har det därför skett samverkan 
med intresseorganisationer, t.ex. Attention.  
 
Det är förvaltningsledningens bestämda uppfattning att ökad 
och mer fokuserad samverkan behövs för att nå framgång i vår 
strävan att ge alla barn och unga en fungerande skolgång.  
 
För närvarande pågår vad gäller samverkan, ett arbete i 
samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningens och 
socialförvaltningens ledningsgrupper. Syftet med arbetet är att 
identifiera vilka behov verksamheterna har för att bättre 
erbjuda alla barn och unga i Lindesberg goda livsförutsättningar. 
Här kommer även externa aktörers roll att bli en viktig del för 
att förstå hur vi behöver agera.  
 
Konkret kan nämnas att de s.k. IFO-Skola-dagarna kommer att 
omstartas under våren 2023. Under dessa dagar möts och lär sig 
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förvaltningarnas medarbetare tillsammans. Att fördjupa sig i 
just barn med NPF-diagnoser är en tänkbar punkt på agendan 
för dessa dagar.  
 
Att lyckas möta alla barn, oavsett förutsättningar, är alltså en 
central del för skolan och våra samverkanspartners både internt 
och externt. Ju tidigare eventuella problem upptäcks, och ju 
bättre kunskap vi besitter, desto lättare är det att ge våra barn 
ett gott liv. Tillsammans gör vi vårt bästa för att hjälpa alla barn 
till en fungerande skolgång. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta besvara 
medborgarförslaget med den redovisade skrivelsen. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Magnus Storm (C) förslår följande tilläggsförslag: 
 
• Ge förvaltningen i uppdrag att komma till nämnden och 

rapportera hur man arbetar för att säkra upp att barn med 
NPF problematik får en fullgod och trygg skolgång 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Magnus Storms tilläggsförslag och 
finner så beslutat. 
 

Meddelas för åtgärd 
Utvecklingsstrateg 

För kännedom 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
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§104/22   Dnr: BUN 2022/36 
 
Svar på medborgarförslag gällande PDV- Pågående 
Dödligt Våld 
 

Beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
• Medborgarförslaget anses besvarat 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag gällande utbildning inom PDV, pågående, 
dödligt, våld har inkommit till kommunen. Medborgarförslaget 
innebär en önskan om att Lindesbergs kommun så fort det bara 
går ska utbilda personal på skolorna i PDV och att eleverna på 
Lindbacka, Storå och Frövi samt Lindeskolan ska få en PDV 
utbildning.  
 
Sedan några år tillbaka arbetar skolorna i Lindesbergs kommun 
efter den skrift och rutin som Skolverket arbetat fram, ”Väpnat 
våld i skolan”. Skriften vänder sig till skolledningar, skolpersonal 
och säkerhetsansvariga i kommunerna. Syftet med skriften är att 
ge stöd för att höja medvetenheten kring frågan om väpnat våld i 
skolan. Skriftens fokus är hur skolpersonal kan tänka och agera i 
en akut fas av väpnat våld. Det finns en rad andra publikationer 
som fokuserar på hur våld i skolan kan förebyggas eller på hur 
traumatiskt våld ska bearbetas i efterhand.  
 
Skolledningarna vid skolorna i Lindesbergs kommun har under 
studiedagar fått fördjupa sig i dessa frågor och formulera 
handlingsplaner för de olika skolenheterna. I dessa 
handlingsplaner kommer elever vid de olika skolenheterna att få 
delta och bidra. Detta arbete färdigställs och presenteras under 
läsåret 2022-2023.  
 
Barn- och utbildningsnämnden kommer att få information om 
resultatet av detta arbete under innevarande läsår.  
 
Medborgarförslagets syfte om stärkt utbildning i dessa frågor 
kommer att genomföras under läsåret.  
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Medborgarförslaget anses besvarat 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan beslutat enligt liggande 
förslag och finner så beslutat 

Meddelas för åtgärd 
Utvecklingsstrateg 

För kännedom 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
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§105/22   Dnr: BUN 2022/68 
 
Internkontrollplan 2023 BUN 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den föreslagna 
internkontrollplanen för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen successivt införts enligt 
antagen handlingsplan och gäller fullt ut från och med 2020. 
 
Den nya styrmodellen påverkar även internkontrollen. 
 
Internkontrollen bygga på den övergripande bild nämnden har 
av vilka risker som verksamheten identifierat finns mot 
grunduppdraget och kvalitetsfaktorerna. 
 
På enhetsnivå ska görs detta av chefer i förvaltningen i 
regelbunden egenkontroll, och sedan aggregeras upp till 
nämndnivå. 
 
För 2022 har cheferna inte gjort någon egenkontroll i Stratsys. 
Förslaget till plan bygger därför i grunden på tidigare års 
kontrollmoment för nämnden. Kontrollmomenten har dock 
stämts av mot det identifierade grunduppdraget och vissa 
justeringar har gjorts. 
 
Under hösten 2023 har arbetet med att skapa egenkontroll på 
enhetsnivå påbörjats och resultatet kommer att bli en del av 
internkontrollen på övergripande nivå för 2024. 
 
Internkontrollmomenten ska alltså mäta hur riskutsatt 
grunduppdraget är, genom respektive kvalitetsfaktor. Barn- och 
utbildningsnämndens kontrollmoment finns inom 
grunduppdragen Verksamhet och Arbetsgivare. 
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Förslag till beslut 
Nämnden godkänner den föreslagna internkontrollplanen för 
2023. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat. 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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§106/22   Dnr: BUN 2022/69 
 
Biblioteksplan för Lindesbergs kommun 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
• Biblioteksplan för Lindesbergs kommun 2023–2026 antas. 

Ärendebeskrivning 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Syftet 
med biblioteksplanen är att ge vägledning för bibliotekens 
verksamheter. Biblioteksplanen är också ett stöd för 
förtroendevalda och tjänstepersoner i frågor som rör 
biblioteksutveckling, läsning, kunskap och livslångt lärande. 
 
Lindesbergs kommuns biblioteksplan omfattar kommunens 
biblioteksverksamhet som består av folkbibliotek, filialbibliotek, 
biblioteksbuss och skolbibliotek. Planen är utarbetad av 
tillväxtförvaltningen i samarbete med barn- och 
utbildningsförvaltningen och antas slutligen av 
kommunfullmäktige. 
 
Lindesbergs kommuns biblioteksplan 2023–2026 är en 
kommunövergripande samordningsstrategi för 
biblioteksverksamheten för att möta dagens och morgondagens 
biblioteksbehov.  
 
Förslaget är att under 2022–2026 prioritera arbetet mot 
följande mål:   
 
• Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen 

skapar formaliserad samverkan för den samlade 
biblioteksverksamheten i Lindesbergs kommun. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen 
samverkar i syfte att förbättra förutsättningarna för barn och 
ungas läsförståelse. 
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Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 

• Biblioteksplan för Lindesbergs kommun 2023–2026 
antas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg barn- och utbildningsförvaltningen 
 
För kännedom: 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
Tillväxtnämnden 
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§107/22   Dnr: BUN 2022/72 
 
Handlingsplan med rutiner för Kommunalt 
Aktivitetsansvar 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Godkänna den reviderade handlingsplanen med rutiner 
för Kommunalt Aktivitetsansvar gällande för perioden 
2022–2026. 

Ärendebeskrivning 
Kommunala revisionen har granskade det kommunala 
aktivitetsansvaret för ungdomar 2018. Vid granskningen 
framkom ett antal rekommendationer för nämnden som 
ansvarar för KAA (Kommunalt Aktivitetsansvar). Under våren 
2018 genomfördes ett arbete med att ta fram uppdaterade 
rutiner för kommunalt aktivitetsansvar som presenterades i en 
ny handlingsplan.  
 
Handläggare Katarina Doverud har gått igenom handlingsplanen 
från 2018 och genomfört några mindre justeringar som 
presenteras i handlingsplanen för perioden 2022-2026. Vid 
sidan av handläggaren för Kommunalt Aktivitetsansvar har 
förvaltningschef, gymnasiechef och rektor deltagit i ärendets 
beredning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna den 
reviderade handlingsplanen med rutiner för Kommunalt 
Aktivitetsansvar gällande för perioden 2022-2026. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 
Gymnasiechef Lindeskolan  
För kännedom: 
Ungdomssamordnare Lindeskolan Katarina Doverud 
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§108/22   Dnr: BUN 2022/71 
 
Nytt elevboende vid Lindeskolan 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Uppdra till förvaltningschefen att ta fram kostnadskalkyl för nytt 
elevboende med en återrapport till nämnd under kvartal 1 2023. 

Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 
 
Barn- och utbildningsnämnden står inför omfattande 
utmaningar avseende lokaler. Nämnden ska besluta om vilka 
lokalbehov som föreligger på kort- och långsikt. I detta arbete 
kommer en prioritering att bli nödvändig. Nämnden bör 
säkerställa att kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler 
finns för dess verksamheter framöver. 
 
Idrottsutbildningarna vid Lindeskolan har under de senaste 
åren haft ett högt söktryck. Utifrån detta behövs ett nytt 
elevhem där dessa elever kan bo. En utebliven satsning på ett 
nytt elevhem påverkar både möjligheterna att tillhandahålla ett 
brett programutbud på Lindeskolan och skolans ekonomi.  
 
Vidare är boendet i skolans regi en del i attraktionskraften vid 
rekryteringar av elever till våra idrottsutbildningar. Nuvarande 
temporära lösningar med inhyrda lägenheter är kostsamt 
samtidigt som det försämrar möjligheterna till bemanning, 
uppföljning och vuxenstöd till idrottseleverna. Eleverna på 
Idrottscollege som har boende på skolan tillför ekonomiska 
resurser i form av skolpeng från andra kommuner och de 
förstärker beläggningen på våra nationella program.  En bonus i 
sammanhanget är, att många elever har visat sig stanna kvar i 
Lindesberg efter avslutad utbildning. 
 
FALAB/LIBO får i uppdrag att beräkna kostnaden för ett 
framtida nytt elevboende samt uppskatta vilken 
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hyreskonsekvens detta får. Barn- och utbildningsförvaltningen 
får i uppdrag att beräkna kostnaden för inventarier för lokalen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Uppdra till förvaltningschefen att ta fram kostnadskalkyl för nytt 
elevboende med en återrapport till nämnd under kvartal 1 2023. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat. 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 17 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§109/22   Dnr: BUN 2022/80 
 
Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2023 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Fastställa bidrag till fristående huvudman för kalenderår 2023, 
enligt redovisad bidragslista. 
 
Delegera till förvaltningschefen att besluta om tilldelning av 
bidrag till de fristående huvudmän som under kalenderåret 
2023 tar emot elever folkbokförda i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. 
Beloppet har bestämts i enlighet med skollagens bestämmelser. 
 
Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd 
prövas och beslutas på individnivå och ingår inte i 
grundbeloppet. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Fastställa bidrag till fristående huvudman för kalenderår 2023, 
enligt redovisad bidragslista. 
 
Delegera till förvaltningschefen att besluta om tilldelning av 
bidrag till de fristående huvudmän som under kalenderåret 
2023 tar emot elever folkbokförda i Lindesbergs kommun. 

Protokollsanteckning 
Följande anteckning inkommer från Pär-Ove Lindqvist (M): 
 
Förvaltningen bör framöver inkomma med exempel på prislistor 
från andra kommuner som tilldelas nämnd inför beredande 
sammanträde. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschefen 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 19 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§110/22   Dnr: BUN 2022/79 
 
Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2023 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Fastställa priser till kommunal huvudman för kalenderår 2023, 
enligt redovisad prislista. 
 
Delegera till förvaltningschefen att besluta om tilldelning av 
interkommunal ersättning till de kommunala huvudmän som 
under kalenderåret 2023 tar emot elever folkbokförda i 
Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. 
Beloppet har bestämts i enlighet med skollagens bestämmelser. 
Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd 
prövas och beslutas på individnivå och ingår inte i 
grundbeloppet. Lovskola och modersmålsundervisning samt 
studiehandledning på modersmål är tilläggsbelopp. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Fastställa priser till kommunal huvudman för kalenderår 2023, 
enligt redovisad prislista. 
 
Delegera till förvaltningschefen att besluta om tilldelning av 
interkommunal ersättning till de kommunala huvudmän som 
under kalenderåret 2023 tar emot elever folkbokförda i 
Lindesbergs kommun. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat. 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§111/22   Dnr: BUN 2022/70 
 
Läsårstider 2023–2024 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar lärsårstider för 2023–
2024. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden informeras om läsårstider för 
2023–2024. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar lärsårstider för 2023–
2024. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat. 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 21 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §112/22  Dnr: BUN 2022/82 
 
Möjligheten att erbjuda inriktningen automation på 
El- och energiprogrammet 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Lindeskolan får möjlighet att erbjuda elever på El- och 
energiprogrammet inriktningen Automation. 

Ärendebeskrivning 

Under våren 2022 inkom branschföretag med koppling mot 
Lindeskolans El- och energiprogram med en förfrågan om El- 
och energiprogrammet erbjuder yrkesutgången Automation. 
Enligt branschföretagen är behovet av automationstekniker 
väldigt stort och spås fortsatt öka. Under våren 2022 bjöds 
representanter ur ett bredare perspektiv in till samtal för att 
lärare och rektor skulle få ett bättre underlag att utgå ifrån. Med 
i diskussionerna var representanter från el-branschen, 
industrin, energiföretag m.fl. Samtliga närvarande instämmer i 
det ökade behovet och ser gärna ett utökat samarbete med 
Lindeskolan om skolan, förutom att utbilda eltekniker, även 
utbildar elever inom automation. Under hösten 2022 har arbetet 
intensifierats och där företagen har fått inkomma med önskemål 
om vad eleverna ska lära sig i skolan, områden som skolan med 
befintlig personal anser sig kunna utbilda inom. 

Nuläge 

Lindeskolans El- och energiprogram utbildar idag eleverna inom 
inriktningen Elteknik. I varje årskurs finns ett tak på antal elever 
per klass, 24st. Totalt på programmet idag går 68 elever vara 22 
i åk.1, 23 i åk.2 och 23 i åk.3. Intresset för att läsa El- och 
energiprogrammet har under de senaste läsåren varit högt och 
det har varit kö in till programmet. Tankar om att utöka antalet 
utbildningsplatser per läsår finns men hindras av lokalernas 
storlek, tillgång till utrustning samt tillgång till omklädningsrum. 

Erbjuda inriktning Automation 



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Lärarna samt rektor för El- och energiprogrammet ser mycket 
positivt på möjligheterna att kunna erbjuda både nuvarande 
inriktning Elteknik samt den nya Automation och det inom 
befintlig personal och med befintlig gruppstorlek. 

Skulle förutsättningarna förändras och möjligheterna att ta emot 
fler elever öppnar upp sig finns det tankar om att utöka 
klasstorleken till 32 elever. Det kräver dock en rad större 
investeringar i lokaler och ökade möjligheter till 
omklädningsrum. 

Undervisningsmässigt är planen att samtliga elever läser 
samtliga kurser i åk.1 gemensamt. Inriktningsval sker inför åk.2 
med målet om en jämn fördelning mellan inriktningarna. Inom 
respektive inriktning är det ett fåtal kurser fördelat över läsåren 
som skiljer sig åt vilket möjliggöra att övriga kurser läses 
tillsammans. 

Lärare och rektor önskar därför att El- och energiprogrammet 
vid Lindeskolan ges möjlighet att erbjuda inriktningen 
Automation med start från hösten 2023. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Lindeskolan får möjlighet att erbjuda elever på El- och 
energiprogrammet inriktningen Automation. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 
Gymnasiechef 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 23 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §113/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

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

 
2022-11-08 Avslag val av Lindbackaskolan Dnr BUN 
2022/3 

  

 
2022-11-09 Delegationsbeslut av Carina Almgren 2022-
11-09 om beviljade inackorderingstillägg och dagliga 
resor höstterminen 2022 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-11-16 Avslag val Solberga by Dnr BUN 2022/3   

 
 
2022-11-15 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 2023 
Dnr BUN 2022/65 

  

 
2022-11-15 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 2023 
Dnr BUN 2022/65 

  

 
2022-11-15 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 2023 
Dnr BUN 2022/65 

  

 
2022-11-21 Beslut om tilläggsbelopp Solberga 
förskolor vårterminen 2023 Dnr BUN 2022/54 

  

 
2022-11-21 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola, 
förskolan Trollebo 2023 Dnr BUN 2022/64 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 24 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-11-24 Tillförordnad förvaltningschef för barn- 
och utbildningsförvaltningen under förvaltningschefens 
semester 28-30 november 2022 Dnr BUN 2022/2 

  

 
 
2022-11-07 Anställningar BUN 2022-11-07 Dnr BUN 
2022/2 

  

 
2022-12-07 Anställningar 2022-12-07 Dnr BUN 
2022/2 

  

 
2022-12-07 Delegationsbeslut skolskjuts till 2022-12-
07 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-11-09 Delegationsbeslut skolskjuts till 2022-11-
09 Dnr BUN 2022/2 

  

 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 25 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §114/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 november 2022 - KS § 148 
Direktupphandling av bussar för gymnasieelever - 
Skoltransport för gymnasieelever från Finnåker som 
ersätter linje 350 och 352 samt buss från Gusselby Dnr  

  

 
-- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 november 2022 - KS § 152 
Arvodesbestämmelser 2022-2026 Dnr  

  

 
-- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 november 2022 - KS § 153 
Uppsiktsplikt för ANDTS - alkohol narkotika dopning 
tobak och spel om pengar Dnr  

  

 
-- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 november 2022 - KS § 156 
Omfördelning av budget för lokalhyra Lindbackaskolan 
från Barn- och utbildningsnämnden till  
Tillväxtnämnden Dnr  

  

 
2022-12-07 Protokoll från Brotorpsskolans 
samverkansgrupp 2022-12-07 MOS (Modersmål och 
studiehandelning) Dnr  

  

 
2022-10-11 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 oktober 2022 - KS § 140 
Ombudgetering av investering 2021-2022 för  Barn- och 
utbildningsnämnden Dnr BUN 2021/48 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 26 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2022-11-11 Protokoll från samverkansgrupp särskola 
2022-11-11 Dnr  

  

 
2022-11-11 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2022-11-
11 Dnr BUN 2022/25 

  

 
2022-09-13 Protokoll från samverkansgrupp särskola 
2022-09-13 Dnr  

  

 
2022-11-15 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 november 2022 - KS § 164  Motion 
från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist (M) Lillemor 
Bodman (M) om att ge politiken en naturlig plats i 
skolan Dnr BUN 2022/22 

  

 
2022-11-15 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 november 2022 - KS § 155 
Ekonomisk uppföljning september 2022 Dnr BUN 
2022/27 

  

 
2022-10-19 Protokoll från förskolor norra 
samverkansgrupp 2022-10-19 Dnr  

  

 
2022-10-19 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra 2022-10-19 Dnr  

  

 
2022-10-20 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2022-10-20 Dnr  

  

 
2022-11-22 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2022-11-22 Dnr  

  

 
2022-11-24 Protokoll från Specifika samverkansrådet 
för skola utbildning och kompetensförsörjning 24 
november 2022 Dnr  

  

 
2022-11-29 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2022-11-29 Dnr  

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 27 (27) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-12-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-11-30 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra samverkansgrupp 2022-11-30 Dnr  

  

 
 
-- Meddelande om nya förslag på läns- och 
kommuntal för mottagande av nyanlända 2023 Dnr  

  

 
2022-12-07 Barn- och elevtillbud november 2022 Dnr 
BUN 2022/5 

  

 
2022-12-07 Barn- och elevskador november 2022 Dnr 
BUN 2022/5 

  

 
2022-10-18 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 oktober 2022 - KS § 139 
Mötesplats Lindbacka Dnr BUN 2022/76 

  

 
 
2022-12-07 Månadsrapport Barn- och elevkränkningar 
november 2022 Dnr BUN 2022/60 
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