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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-01-12 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11:40 
Beslutande: Linda Svahn (S) 

Joacim Hermansson (S), deltar på distans 
Zaki Habib (S), deltar på distans 
Magnus Storm (C), deltar på distans 
Carin Sundén Vessling (V), deltar på distans 
Pär-Ove Lindqvist (M), deltar på distans 
Tomas Klockars (M), deltar på distans 
Ingrid Rörick Richter (L), deltar på distans 
Fredrik Rosenbecker (SD), deltar på distans 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Rickard Jirverlius (SD), deltar på distans och ersätter Jari Mehtäläinen (SD) 
Kent Wanberg (S), deltar på distans och ersätter Maud Segerstedt (C) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare: 

Lillemor Bodman (M) 
Helene Lundin (KD)  
Stefan Andersson (MP) 

Övriga deltagare: Rouzbeh Isa, sekreterare  
Thomas Lindberg, förvaltningschef  
Björn Österby, utvecklingsstrateg  
Sofia Liodden, lärarförbundet  
Claudia Åhlgren, Kommunal 

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

Kommunhuset, 18 januari 2021 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
1 - 14 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§1/21 Godkänna deltagande på distans 
  
§2/21 Redovisning av Kränkande behandling läsåret 2019/2020 
  
§3/21 Implementering och tillämpning av barnkonventionen 
  
§4/21 Programstruktur Lindeskolan 
  
§5/21 Om- och tillbyggnation av Fröviskolan 
  
§6/21 Svar på medborgarförslag gällande kommunal Naturskola i 

Lindesberg 
  
§7/21 Uppföljning av visstidsanställning för studenter på barn- och 

fritidsprogrammet 
  
§8/21 Information om personalekonomiskt bokslut 2020 
  
§9/21 Slutrapport Vedevåg  
  
§10/21 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 
  
§11/21 Goda exempel 
  
§12/21 Delegationsärenden 
  
§13/21 Meddelanden 
  
§14/21 Övriga frågor 
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BUN §1/21   Dnr:  
 
Godkänna deltagande på distans 
 
Beslut 

Ordförande Linda Svahn godkänner att Joacim Hermansson (S), 
Zaki Habib (S), Kent Wanberg (S), Magnus Storm (C), Carin 
Sundén Vessling (V), Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars 
(M), Ingrid Rörick Richter (L), Rickard Jirverlius (SD) och 
Fredrik Rosenbecker (SD) deltar på distans. 

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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BUN §2/21   Dnr: BUN 2019/29 
 
Redovisning av Kränkande behandling läsåret 
2019/2020 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet den 14 december 2020 redovisar 
utvecklingsstrategen statistik över rapporterade anmälningar 
om kränkande behandling för läsåret 2019–2020. 

Redovisningen visar ett ökat antal anmälningar de senaste fyra 
åren. Ökningen från föregående läsår är särskilt markant på 7–9-
skolorna och består framförallt av ett ökat antal verbala och 
fysiska kränkningar. 

Hanteringen av pappersblanketter är svåradministrerad och 
osäker utformningen av blanketten passar ej förskolans 
verksamhet. Under hösten 2020 har personalenheten meddelat 
att det finns en modul tillgänglig till Adato. Denna kan användas 
för rapportering av kränkande behandling och olycksfall/tillbud. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen. 
_____ 
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BUN §3/21   Dnr: BUN 2020/109 
 
Implementering och tillämpning av barnkonventionen 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen 
som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 
november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan 
reservationer 1990. 

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk 
lag. 

Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras 
mänskliga rättigheter. 

Barnkonventionens grundprinciper: 

• Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
Ingen får diskrimineras. 

• Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första 
hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. 

• Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och 
utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. 

• Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få 
dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna 
beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad. 

Hur påverkar barnkonventionen skolan och reglerna i 
skollagen? 

Eftersom Sverige sedan 1990 har ratificerat FN:s konvention om 
barnets rättigheter har vi under lång tid varit skyldiga att 
anpassa nationell lagstiftning efter denna. 

Barnkonventionens artiklar är inte så detaljerade och det kan 
ibland vara svårt att veta hur långt konventionens krav sträcker 
sig eller hur olika rättigheter förhåller sig till varandra. 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2021-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Genom nationell lagstiftning, som exempelvis skollagen, har 
lagstiftaren valt hur Sverige tolkar barnkonventionens krav när 
det gäller rätten till utbildning. Huruvida svensk lagstiftning 
överensstämmer med barnkonventionen har undersökts vid 
några tillfällen: 

• En kartläggning gjordes inför godkännandet av 
barnkonventionen 1989. 

• Barnkommittén lämnade 1997 betänkandet Barnets 
bästa i främsta rummet – FN:s konvention om barnets 
rättigheter förverkligas i Sverige. 

• 2011 gjorde Socialdepartementet en kartläggning som 
presenterades i promemorian Hur svensk lagstiftning och 
praxis överensstämmer med rättigheterna i 
barnkonventionen – en kartläggning. 

• Barnrättighetsutredningen lämnade 2016 betänkandet 
Barnkonventionen blir svensk lag. 

Den 15 mars 2018 beslutade regeringen att tillkalla en särskild 
utredare med uppgift att genomföra en kartläggning för att 
belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med 
barnkonventionen. 

Utredningens bedömning är att svensk lagstiftning och praxis till 
allra största delen stämmer överens med innebörden av 
artiklarna 1–42 i barnkonventionen med några undantag. För 
skolans och barnomsorgens del lyfter utredaren i huvudsak 
fram två punkter där svensk lagstiftning och praxis avviker från 
barnkonventionens artiklar: 

1. Det finns ingen skyldighet för det allmänna att 
tillhandahålla barn-omsorg för barn som behöver omsorg 
utanför förskolans och fritidshemmens ordinarie 
öppettider; kommunerna ska endast sträva efter att 
erbjuda barnomsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds. Detta stämmer inte överens med 
artikel 18.3. 

2. Det är inte förenligt med artikel 28 i barnkonventionen 
att grundskoleutbildningen, enligt svensk lag, inte är 
obligatorisk för alla barn som har rätt till utbildning, bl.a. 
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asylsökande barn och barn utan tillstånd att vistas i 
landet. Detta stämmer inte heller överens med artikel 22. 

Slutsatsen är att svensk lagstiftning och praxis i allt väsentligt 
överensstämmer med barnkonventionen. 

Allt eftersom kommer prövningar i domstol kunna tydliggöra på 
vilket sätt barnkonventionen som nationell lag kan komplettera 
annan nationell lagstiftning och hur lagstiftningar förhåller sig 
till varandra 

Varje huvudman måste anpassa sitt arbete och val av metoder 
utifrån sina förutsättningar och behov, så länge de krav som 
följer av skollagstiftningen och barnkonventionen uppfylls. 
Skolverket kommer noga följa utvecklingen av rättspraxis på 
området. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen. 
 
_____ 
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BUN §4/21   Dnr: BUN 2020/95 
 
Programstruktur Lindeskolan 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnder beslutar att: 

• Tacka för informationen 
• Ärendet återkommer till beredande barn- och 

utbildningsnämnd under kalenderåret 2021. 

Ärendebeskrivning 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 
december 2020 informerar gymnasiechef om Lindeskolans 
programstruktur 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Tack för informationen och att ärendet ska återkomma på 
beredande barn- och utbildningsnämnd 2021. 
_____ 
 
För kännedom: 
Gymnasiechef 
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BUN §5/21   Dnr: BUN 2020/108 
 
Om- och tillbyggnation av Fröviskolan 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

- Att Fröviskolan ska byggas om och utökas. 

Ärendebeskrivning 

Lokalerna vid Fröviskolan behöver byggas om och utökas för att 
kunna ta emot fler elever. Frågan om Fröviskolan hänger till viss 
del ihop med skolstrukturen i Vedevåg.  

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att skolan i Vedevåg 
ska förbli en F-5 skola och att en ny förskola ska byggas i 
Vedevåg.  

Under våren 2020 har en arbetsgrupp arbetat med uppdraget 
från nämnden att undersöka olika alternativ gällande förskolan 
och skolan i Vedevåg. Dessa alternativ presenterades för 
nämnden i juni 2020.  

Det kan konstateras att det oavsett hur skolan i Vedevåg 
organiseras, behövs nya lokaler på Fröviskolan. Skolan i Frövi är 
byggd enligt en pedagogisk tanke om små klasser/grupper. 
Dagens situation med ökat antal elever och behov av nya lokaler 
gör att skolan behöver byggas om.   

Elevantalet är stort och en ytterligare inflyttning till orten blir 
ett problem. Idag har Fröviskolan ett system med tre lärare på 
två klasser i åk 4-6. Önskemålet är att kunna gå över till tre 
klasser men rum för detta saknas. Det krävs inte många nya 
elever för att organisationen måste gå över till en treparallellig i 
åk 4-6.  

Elevantalet har ökat markant de senaste åren vilket gjort att 
skolan idag inte kan nyttjas till fullo som det var tänkt vid den 
senaste ombyggnationen för drygt tio år sedan. Flera av 
skapandesalarna och bildsalarna har fått byggas om till 
lektionssalar. Redan i dag saknas det rum vilket gör att man får 
arbeta med en organisation som inte är önskvärd, utan 
pedagogiken måste anpassas efter lokalernas möjligheter. 
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Många av klassrummen är små och rymmer inte dagens 
klasstorlekar.  

Det saknas även ändamålsenliga lokaler för exempelvis 
musikundervisning på skolan. Musiksalen är olämpligt placerad 
och väldigt lyhörd. Den är för liten och rymmer inte en fullstor 
klass. Idag läggs resurser på att göra gruppdelning i musik, dvs 
dela på klasser vid musik. Dessa resurser skulle skolan behöva 
lägga på andra ämnen med lägre måluppfyllelse.  

Utöver detta kan nämnas att Frövi som administrativt område 
behöver fler kontorslokaler. Skolan inrymmer idag även 
rektorer till förskolan. Dessa behöver sitta på skolan för att 
kunna få rätt administrativa stöd.  

På Fröviskolan behövs det bättre konferensmöjligheter. Idag 
finns inget konferensrum där man kan ha elevhälsokonferens 
utan att störas av ljud från personalrum. 

Frövi framstår alltmer som en ”inflyttningsort” i kommunen. En 
ny detaljplan med flertalet lägenheter är framtagen vilken 
kommer att generera ett behov av fler platser i skolan. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Att Fröviskolan ska byggas om och utökas 
 
_____ 
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BUN §6/21   Dnr: BUN 2020/89 
 
Svar på medborgarförslag gällande kommunal 
Naturskola i Lindesberg 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå 
medborgarförslaget och tacka förslagsställaren för det inkomna 
förslaget. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag där 
personen föreslår att kommunen ska starta en naturskola i 
Lindesberg. 

Medborgarförslaget har överlämnats till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Dialog mellan tjänstepersoner i barn- och 
utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen har skett. 

Det aktuella förslaget handlar egentligen om ferieverksamhet för 
barn och unga i Lindesberg, en verksamhet som inte ligger inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Förslaget bedöms som intressant ur pedagogiskt hänseende, 
men just nu inte genomförbart av ekonomiska skäl. Förslaget får 
därför tills vidare lämnas utan åtgärd, men bevaras för 
framtiden som en möjlig utvecklingsåtgärd. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att avslå 
medborgarförslaget och tacka förslagsställaren för det inkomna 
förslaget. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschefen 
 
För kännedom: 
Förslagsställaren 
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BUN §7/21   Dnr: BUN 2020/61 
 
Uppföljning av visstidsanställning för studenter på 
barn- och fritidsprogrammet 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

1. Förskolan fortsatt årligen erbjuder 7–10 studenter från 
Lindeskolans barn- och fritidsprogram 
visstidsanställning i förskolan under 10 månader efter 
avslutad utbildning utifrån följande kriterier: 

2. Barnskötarexamen med godkända betyg och godkänt 
gymnasiearbete. 

3. Godkänd APL varav två inom pedagogisk verksamhet 
samt efter intervju där för tjänsten viktiga kriterier 
bedöms. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 juni 2018 att 
från augusti 2019 erbjuda studenter på Lindeskolans barn- och 
fritidsprogram visstidsanställning som fast vikarie i förskolan 
under tio månader efter avslutad och godkänd utbildning. 
Förutsättningarna för dessa tjänster togs fram av förvaltningen 
och innebär en anställning under tio månader som fast vikarie 
under en rektor med deltagande vid arbetsplatsträffar, 
gemensam planering och fortbildning. Inga medel tillfördes 
satsningen.  

En utvärdering gjordes i maj 2020 som presenterades för 
nämnden vid en uppföljning den 9 juni 2020. I utvärderingen 
framkom att de visstidsanställda barnskötarna i stor 
utsträckning används som fast vikarie/utökad grundbemanning 
men även till viss del som resurs. De har deltagit vid 
arbetsplatsträffar, gemensam planering och fortbildning. Ett 
antal konsekvenser lyftes fram som bland annat pekade på att 
rektorernas möjlighet att själva utforma sin organisation 
minskade, att nuvarande finansiering inte täcker kostnaderna, 
att möjligheten att lösa små delar av tjänst som annars är svåra 
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att tillsätta ökade samt att söktrycket till barn- och 
fritidsprogrammet stigit. 

Förvaltningen lyfte möjligheten att erbjuda alla godkända 
avgångselever dessa tjänster om medel skulle tillskjutas, men 
utifrån rådande ekonomiska förutsättningar föreslog 
förvaltningen att verksamheten själv avgör hur många som 
erbjuds anställning. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 
att återremittera ärendet för ett förtydligande av 
antagningsförfarandet samt antal tillgängliga platser. 

När det gäller antagningsförfarandet avser förvaltningen att ta 
fram en intervjuguide där för tjänsten viktiga kriterier bedöms 
och utifrån resultatet av denna erbjuda 7–10 sökande dessa 
tjänster varje år 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 

1. Förskolan fortsatt årligen erbjuder 7–10 studenter från 
Lindeskolans barn- och fritidsprogram 
visstidsanställning i förskolan under 10 månader efter 
avslutad utbildning utifrån följande kriterier: 

2. Barnskötarexamen med godkända betyg och godkänt 
gymnasiearbete. 

3. Godkänd APL varav två inom pedagogisk verksamhet 
samt efter intervju där för tjänsten viktiga kriterier 
bedöms. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef förskola 
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BUN §8/21   Dnr: BUN 2021/3 
 
Information om personalekonomiskt bokslut 2020 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
personalekonomiskt bokslut 2019, en övergripande redogörelse 
gällande personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare. 

Ärendebeskrivning 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun 
som arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom 
kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetat tid, 
anställningsförhållanden, kompetensförsörjning med mera.  

Sammanställningen är tänkt både som information men också 
att ligga till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt 
arbete för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
Det yttersta ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken 
vilket innebär att det är viktigt med kunskap om samt 
systematiskt följa upp personalrelaterade frågor. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden tar del av 
personalekonomiskt bokslut 2019, en övergripande redogörelse 
gällande personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare. 

_____ 
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BUN §9/21   Dnr: BUN 2020/15 
 
Slutrapport Vedevåg  
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  

Punkt 4 i BUN §16/20 upphävs. Ärendet avslutas med 
hänvisning till beslut om att bygga ny förskola i Vedevåg, dnr 
BUN 2020/98. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta: Punkt 4 i BUN §16/20 
upphävs. Ärendet avslutas med hänvisning till beslut om att 
bygga ny förskola i Vedevåg, dnr BUN 2020/98. 

_____ 
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BUN §10/21   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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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2021-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §11/21   Dnr:  
 
Goda exempel 
 
Beslut 
 
Linda Svahn (S) lyfter Statsskogsskolan informationshantering 
kring Covid-19 och kommunikation ut till vårdnadshavare. 
 
Sofia Liodden från lärarförbundet informerar nämnd om att hon 
har fått utmärkt information från både "mellan" och "hög" på 
Storåskolan. Där information kring veckoplanering fungerar bra 
sen flera år tillbaks. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2021-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §12/21 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2020-12-21 Ordförandebeslut om stängning av 
förskolan Kristallen på grund av personalbrist 2020-12-
21 - 2020-12-23 Dnr BUN 2020/22 

  

 
Beviljat val av Ekbackens skola    

 
2020-11-25 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 2020-11-11 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-30 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/10 

  

 
2020-11-30 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 2020-11-20 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 51 2020 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-30 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-10-19, ärendenr 20-74 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-30 Delegationsbeslut trakasserier på 
Stadsskogsskolan 2020-11-05, ärendenr 20-75 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2021-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2021-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Beslut om tilldelning av bidrag till 
fristående verksamhet Dnr BUN 2020/112 

  

 
2020-12-16 Delegationsbeslut av förskolechef Sandra 
Marcusson om beviljad plats på fritidshem jml skollagen 
kapitel 14 § 5 Dnr BUN 2020/5 

  

 
2020-12-16 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2020-12-03, ärendenr 20-21-16 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-12-16 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2020-12-09, ärendenr EKB20:14 - 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2021-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

återkoppling till huvudmannen senast vecka 3 2021 Dnr 
BUN 2020/74 

 
2020-12-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2020-12-14, ärendenr 20-21-17 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 6 2021 Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
2021-01-05 Delegationsbeslut anställningar barn- och 
utbildningsförvaltningen december 2020 Dnr BUN 
2021/2 

  

 
Beviljat val av Brotorpsskolan   

 
2020-12-28 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/117 

  

 
2020-11-30 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (24) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2021-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §13/21 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2020-10-13 Minnesanteckningar från Öppet samråd 
Finskt förvaltningsområde 2020-10-13 Dnr  

  

 
2020-11-27 Protokoll från Vedevåg skolas 
samverkansgrupp 2020-11-27 Dnr  

  

 
2020-12-14 Protokoll från Hagabacken skolas 
samverkansgrupp 2020-12-14 Dnr  

  

 
2020-12-17 Information om projekt biologisk mångfald 
vid Björkhagaskolan Dnr  

  

 
2020-12-14 Protokoll från förskolor norra 
samverkansgrupp 2020-12-14 Dnr  

  

 
2020-11-12 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/46 

  

 
2020-12-08 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december 
2020 KF § 170 - Mål och budget 2021 och VP 2022-2023 
Dnr BUN 2020/101 

  

 
2020-12-21 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/46 

  

 
2020-12-21 Beslut om personuppgiftsincident 2020-
09-02 om skickad e-post innehållande sekretesskyddad 
uppgift, dnr PUI-2020-3164 - ärendet avslutas Dnr BUN 
2020/78 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2021-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021-01-07 Öppet brev till ansvariga för skolan i 
samband med covid-19 Dnr  

  

 
 
2020-12-01 Protokoll från förskolor västra 
samverkansgrupp 2020-12-01 Dnr  

  

 
2020-12-14 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/84 

  

 
2020-11-24 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2020-11-24 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2021-01-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §14/21 
 
Övriga frågor 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
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