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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
2019-12-09  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-12-09 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

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

 

  

Plats och tid: 

 
Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-09:30 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Maud Segerstedt (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Amanda Funk (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Kent Wanberg (S) 
Agnetha Lindkvist (V) tjänstgörande, ers Anders Blank (V) 
Helene Lundin (KD) 
Stefan Andersson (MP) 
Mats Seijboldt (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Övriga 

deltagare: 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Michael Tybell, verksamhetschef grundskola 
Kristina Öhrn, verksamhetschef förskola 
Staffan Hörnberg, verksamhetschef gymnasieskola 
Christian Kokvik, enhetschef elevhälsa 
Claes Wilson, It-samordnare barn- och utbildningsförvaltningen 
Jessica Andersson, ekonom 
Marta Eriksson, ekonom 
Lisbeth Fasth, Lärarnas Riksförbund 
Nina Eskola, Kommunal 
Piia Dahlberg, TCO 
 

Utses att 

justera 
Pär-Ove Lindqvist ersättare Magnus Storm 

Justeringens 

plats och tid: 
Lindesbergs kommunkansli, 2019-12-16 
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Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
134 - 147 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 
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2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§134/19 Personuppgifter i kallelser och protokoll som publiceras på 

kommunens webbplats  
  
§135/19 Redovisning Kränkande behandling läsåret 2018/2019 
  
§136/19 Uppföljning av beslut om mobiltelefonfri grundskola 
  
§137/19 Uppföljning av beslut om pulshöjande aktivitet i skolan 
  
§138/19 Kvalitetsdagar år 2019 - gymnasieskola 
  
§139/19 Kvalitetsdag förskola 
  
§140/19 Barn- och utbildningsnämndens mål och budget år 2020 
  
§141/19 Internkontrollplan BUN år 2020 
  
§142/19 Prislistor för år 2020  
  
§143/19 Goda exempel 
  
§144/19 Delegationsärenden 
  
§145/19 Meddelanden 
  
§146/19 Informationsärenden 
  
§147/19 Övriga frågor 
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BUN §134/19  Dnr: BUN 2019/128 
 

Personuppgifter i kallelser och protokoll som 

publiceras på kommunens webbplats  
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Personuppgifter avseende tjänstepersoner och förtroendevalda 
politiker som har anknytning till deras tjänsteutövning eller 
uppdrag får behandlas i kallelser, protokoll och på kommunens 
anslagstavla. Detta gäller även partitillhörighet när det gäller de 
förtroendevaldas politiska uppdrag inom kommunen.  
 
Personuppgifter i kallelser till de förtroendevalda politikerna 
samt tjänstepersoner som är kallade till sammanträdet får 
innehålla personuppgifter om de inte innehåller uppgifter med 
sekretess. Handlingar med sekretess finns att läsa på kansliet.  
 
Sekretessbelagd information ska aldrig publiceras på 
kommunens anslagstavla eller webbplats.  
 
Om personuppgifter avseende enskilda personer finns i 
handlingar som ska publiceras på anslagstavlan (eller övrig del 
av webbplatsen) ska dessa maskas innan publicering. Känsliga 
och extra skyddsvärda personuppgifter ska aldrig finnas med 
vid publicering på anslagstavlan. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen uppdrog till kommundirektören att utreda hur 
andra kommuner och regioner hanterar personuppgifter i bland 
annat kallelser och protokoll. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-06-19, Ks § 117/19 
- Personuppgifter avseende tjänstepersoner och 

förtroendevalda politiker som har anknytning till deras 
tjänsteutövning eller uppdrag får behandlas i kallelser, 
protokoll och på kommunens anslagstavla. Detta gäller även 
partitillhörighet när det gäller de förtroendevaldas politiska 
uppdrag inom kommunen. 
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- Personuppgifter i kallelser till de förtroendevalda 
politikerna samt tjänstepersoner som är kallade till 
sammanträdet får innehålla personuppgifter om de inte 
innehåller uppgifter med sekretess. Handlingar med 
sekretess finns att läsa på kansliet. 

- Sekretessbelagd information ska aldrig publiceras på 
kommunens anslagstavla eller webbplats. 

- Om personuppgifter avseende enskilda personer finns i 
handlingar som ska publiceras på anslagstavlan (eller övrig 
del av webbplatsen) ska dessa maskas innan publicering. 
Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter ska aldrig 
finnas med vid publicering på anslagstavlan. 

- I anknytning till anslagstavlan publicera texten: ”Vissa 
personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på 
lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen 
eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna 
offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta 
oss.” 

- En utvärdering för att se effekterna ska ske i januari 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de 
handlingar som finns inom verksamheter i nämndens 
verksamheter och omfattas inte av beslut från kommunstyrelsen 
utan barn- och utbildningsnämnden ska ta ett eget beslut 
gällande detta. 
 
Förslag till beslut 

Att barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

- Personuppgifter avseende tjänstepersoner och 
förtroendevalda politiker som har anknytning till deras 
tjänsteutövning eller uppdrag får behandlas i kallelser, 
protokoll och på kommunens anslagstavla. Detta gäller även 
partitillhörighet när det gäller de förtroendevaldas politiska 
uppdrag inom kommunen. 

- Personuppgifter i kallelser till de förtroendevalda 
politikerna samt tjänstepersoner som är kallade till 
sammanträdet får innehålla personuppgifter om de inte 
innehåller uppgifter med sekretess. Handlingar med 
sekretess finns att läsa på kansliet. 

- Sekretessbelagd information ska aldrig publiceras på 
kommunens anslagstavla eller webbplats. 
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- Om personuppgifter avseende enskilda personer finns i 
handlingar som ska publiceras på anslagstavlan (eller övrig 
del av webbplatsen) ska dessa maskas innan publicering. 
Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter ska aldrig 
finnas med vid publicering på anslagstavlan. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt förslag. 
 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 

Kommunkansliet 
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BUN §135/19  Dnr: BUN 2018/226 
 

Redovisning Kränkande behandling läsåret 

2018/2019 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 

Tacka för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Vid sammanträdet den 11 november 2019 redovisar 
utvecklingsstrateg statistik över rapporterade anmälningar om 
kränkande behandling för läsåret 2018–2019. 

Redovisningen visar ett ökat antal anmälningar de senaste två 
åren varav hälften av kommer från F-6. Det syns också en ökning 
av det som rapporteras bestå av kombinationer av olika typer av 
kränkningar. 

Hanteringen av pappersblanketter är svåradministrerad och 
osäker. Utformningen av blanketten passar ej förskolans 
verksamhet. 

Under hösten 2019 har det påbörjats ett samarbete med 
socialförvaltningen om hur e-tjänsten skulle kunna användas för 
rapportering av kränkande behandling och olycksfall/tillbud. 

 
Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt förslag. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt förslag. 
 
_____ 
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BUN §136/19  Dnr: BUN 2019/119 
 

Uppföljning av beslut om mobiltelefonfri grundskola 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
 
Hur beslutet kring mobiltelefonfri grundskola har genomförts 
ser olika ut beroende på vilken årskurs eleven går i.  
 
På alla F-6-skolor lämnar eleverna in mobiltelefonen på 
morgonen och hämtar ut den i slutet av dagen. Mobiltelefonerna 
låses i låsta skåp i klassrummen eller i arbetslagsrummen. På 
flera av F-6 enheterna har information om detta gått ut till 
elever och vårdnadshavare via vårdnadshavarmöten, veckoinfo 
etc. Det finns också enheter som valt att inte informera om 
nämndens beslut på grund av att detta redan varit norm på 
enheten och att nämndens beslut inte inneburit någon 
förändring kring rådande praxis. 
 
På 7–9 skolorna ser förutsättningarna annorlunda ut: 

 
- På Storåskolan 7–9 finns möjligheten att lämna in 

mobiltelefonen till vuxen på morgonen.  
- På Stadsskogsskolan och Fröviskolan 7–9 finns inte 

möjligheten att samla in mobiltelefonerna på morgonen. 
Enheternas storlek och elevernas schema gör det svårt att 
lösa rent logistiskt och möjligheterna att låsa in 
mobiltelefonerna finns inte. Elevernas skåp anses inte säkra 
nog och separata mobilskåp är båda skrymmande och dyra.  

- På 7–9 skolorna finns även elevcafeterior där betalning till 
största del skett via swish.  

- Många av eleverna på 7–9 skolorna har även behov av 
mobiltelefonen efter skoltid för att kommunicera kring 
träning etc. vilket gör att de har behov av att ha med sig sin 
mobiltelefon till skolan. 
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Ovanstående löses på 7–9 skolorna genom att eleverna i första 
hand uppmanas att inte ta med sig mobiltelefonen till skolan. 
Om det ändå sker uppmanas eleven att förvara den i sitt 
elevskåp. Om eleven inte anser att elevskåpet är säkert 
uppmanas hen ha mobiltelefonen avstängd i fickan. Om eleverna 
har mobiltelefonen i fickan finns mobilhotell i alla klassrum. All 
undervisning är fri från mobiltelefoner. 
 
Kortläsare är inköpta och levereras till skolorna v.44/45. Då 
finns möjligheten att handla i elevcafeteriorna både kontant och 
med betalkort. Mobiltelefonen behövs då inte längre som 
betalmedel. 
 
Om en elev tar fram och använder sin mobiltelefon utanför 
lektionstid ska vuxen säga till och be eleven lägga undan 
telefonen. Om en elev upprepade tillfällen visar missaktsamhet 
mot ovanstående beslut ska åtgärder ske enligt skolans 
konsekvenstrappa. 
 
På Storåskolan 7–9 och Stadsskogsskolan är detta 
kommunicerat med elever och vårdnadshavare via 
vårdnadshavarmöten, klassråd, infon etc. På Fröviskolan 7–9 
kommer ovanstående att kommuniceras nu när frågan kring 
betalning i elevcafeterian är löst. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar att 
tacka för informationen. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar att 
tacka för informationen. 
 

_____ 
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BUN §137/19  Dnr: BUN 2019/120 
 

Uppföljning av beslut om pulshöjande aktivitet i 

skolan 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Beroende på ålder, enhetens storlek, förutsättningar vad gäller 
personal, utemiljö etc. så ser lösningarna olika ut för enheterna. 

I svar från förvaltningen så tar barn- och utbildningsnämnden 
del av hur detta sker på 

- Hagabacken 
- Storåskolan åk 4–9, åk 6–9 
- Stadsskogsskolan 
- Brotorpsskolan Södra och Norra 
- Björkhagaskolan 
- Vedevågsskolan 
- Fröviskolan åk F-6, åk 7–9 
- Ekbackens skola 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden ska tacka för informationen och lägga den 
till informationen. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden ska tacka för informationen och lägga den 
till informationen. 

 

_____ 
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BUN §138/19  Dnr: BUN 2019/143 
 

Kvalitetsdagar år 2019 - gymnasieskola 
 
Beslut 

  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Den 22 november år 2019 så höll kvalitetsdag för 
gymnasieskolan. Vid kvalitetsdagen tog nämnden del av 
information om: 
- Systematiskt kvalitetsarbete vid Lindeskolan 
- Kulturskolans systematiska kvalitetsarbete 
- Yrkesprogrammen på Lindeskolan 
- Utmaningar för IM 

 
I samband med kvalitetsdagen skedde gruppdiskussioner. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden ska tacka för informationen, som delgavs 
nämnden vid kvalitetsdag för gymnasieskola 22 november år 
2019, och lägger den till handlingarna. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden ska tacka för informationen och lägger den 
till handlingarna. 
  

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef Gy 
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BUN §139/19  Dnr: BUN 2019/142 
 

Kvalitetsdag förskola 
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Under kvalitetsdag för förskolan den 25 november år 2019 
delgavs nämnden kvalitetsrapporter från 
förskoleverksamheterna samt: 

- Presentation vad som hänt år 2018/2019 samt 
utvecklingsmål år 2019/2020 

- Förskolornas arbete och nya läroplanen 
- SKUA-pedagogerna  
- Gruppdiskussioner ”Utvecklingsmål” 
- Elevhälsan 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef Förskola 
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BUN §140/19  Dnr: BUN 2019/52 
 

Barn- och utbildningsnämndens mål och budget år 

2020 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 

majoritetens förslag om effektiviseringsuppdrag på motsvarande -

7,0 mnkr för barn- och utbildningsnämndens verksamheter budgetår 

2020 beslutar barn- och utbildningsnämnden att: 

 

Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål för barn- och utbildningsnämnden år 2020 
antas. 
 
Nämnden antar fördelningen av minskad budgetram 7,0 
miljoner kronor (Mnkr):  
Förskola 1,0 
Grundskola 1,4 
Gymnasieskola 3,0 
Administration och IT 1,0 
Elevhälsa 0,3 
Förvaltning 0,3 
Summa: ‐7,0 miljoner 
 
Samt följande åtgärder: 
- Familjecentralen i Fellingsbro – avvecklas 
- Familjecentralen i Lindesberg – halverar verksamhet 
- Förvaltningen får uppdrag att utreda möjligheten att: 

Nattbarnomsorg Frövi – öppnar 13.30 om möjligt för att 
minska kostnader för skjutsar, alternativt möjligheten att de 
som vill ha kvälls-/nattomsorg har bara en förskola att välja 
på. 

- Nattbarnomsorg Lindesberg – öppnar 13.30 för att minska 
kostnader för skjutsar 

- Kvällsbarnomsorg Norr – avvecklas 
- Fritidsgårdar – halvera verksamheten. Vill någon annan 

driva fritidsgård i kommunens lokaler är nämnden positivt 
inställda till det. 

- Gymnasieskolan – alla delar genomförs: 
- Nedläggning måleri lärling 1 tjänst 
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- Nedläggning av inriktning på TE-programmet 0,3 tjänst 
- Nedläggning av ryska 0,3 tjänst 
- Omorganisation på ÖSK 0,7 tjänst 
- Överföring av kostnader för KAA 1 tjänst 
Summa: 1.6 Mnkr 

- Övrigt för kännedom (effekter år 2020) 
- Effektiviseringar inom IC 0,4 Mnkr 
- Minskad lokalyta 0,28 Mnkr 
- Minskade ämnes- och programanslag 10% 0,2 Mnkr 
- Reducering av antalet assistenter på SI 2–4 st.  

0,4 Mnkr 
- Övriga kostnadsminskningar 0,2 Mnkr 
Summa: 1,48 Mnkr 

 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda höjda avgifter för 
Kulturskolan. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda regelverket gällande 
nattomsorg samt utreda skärpta regler gällande skolskjuts. 
 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning för beslut 
i budget 2020 på minskad ram på 7,0 Mnkr.  
 
Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning och 
förslag till budgeteffektiviseringar vid nämndens sammanträden 
från och med sammanträde i juni år 2019.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om ramar till nämnderna i 
december 2019 och förslag till kommunfullmäktige är 
effektiviseringsuppdrag på motsvarande -7,0 Mnkr för 
nämndens verksamheter budgetår 2020. 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål för barn- och utbildningsnämnden år 2020 
antas. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att besluta 
om redovisade effektiviseringsförslag för 2020, enligt bilagorna 
Budget för barn- och utbildningsnämnden och 
Konsekvensbeskrivning budget 2020. 
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Förskola 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden besluta 
att: 
Avveckla Nattviolens verksamhet från 2020. 
Avveckla familjecentralernas verksamheter i Lindesberg och 
Fellingsbro från 2020 alternativt att avveckla endast 
familjecentralens verksamhet i Fellingsbro 
 
Grundskola 
Med anledning av de besparingskrav som finns på grundskolans 
verksamhet från 2020 föreslås att fritidsgårdarnas verksamhet 
avvecklas. Behålls verksamheten i dagens utformning föreslås 
barn- och utbildningsnämnden besluta om ytterligare 
finansiering med 1,34 Mnkr från 2020. 
 
Gymnasieskola 
Med anledning av de besparingskrav som finns på 
gymnasieskolans 
verksamhet från 2020 föreslås nedanstående. 
Nedläggning måleri lärling 1 tjänst 
Nedläggning av inriktning på TE-programmet 0,3 tjänst 
Nedläggning av ryska 0,3 tjänst 
Omorganisation på ÖSK 0,7 tjänst 
Överföring av kostnader för KAA 1 tjänst 
Summa: 1.6 milj. 
Övrigt för kännedom (effekter 2020) 
Effektiviseringar inom IC 0,4 Mnkr 
Minskad lokalyta 0,28 Mnkr 
Minskade ämnes- och programanslag 10% 0,2 Mnkr 
Reducering av antalet assistenter på SI 2–4 st. 0,4 Mnkr 
Övriga kostnadsminskningar 0,2 Mnkr 
Summa: 1,48 Mnkr 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden ska besluta 
att: 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 

majoritetens förslag om effektiviseringsuppdrag på motsvarande -

7,0 Mnkr för barn- och utbildningsnämndens verksamheter budgetår 

2020 beslutar barn- och utbildningsnämnden att: 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål för barn- och utbildningsnämnden år 2020 
antas. 

 
Att nämnden antar fördelningen av minskad budgetram 7,0 
miljoner kronor (Mnkr):  
Förskola 1,0 
Grundskola 1,4 
Gymnasieskola 3,0 
Administration och IT 1,0 
Elevhälsa 0,3 
Förvaltning 0,3 
Summa: ‐7,0 miljoner 
 
Samt följande åtgärder: 
- Familjecentralen i Fellingsbro – avvecklas 
- Familjecentralen i Lindesberg – halverar verksamhet 
- Förvaltningen får uppdrag att utreda möjligheten att: 

Nattbarnomsorg Frövi – öppnar 13.30 om möjligt för att 
minska kostnader för skjutsar, alternativt möjligheten att de 
som vill ha kvälls-/nattomsorg har bara en förskola att välja 
på. 

- Nattbarnomsorg Lindesberg – öppnar 13.30 för att minska 
kostnader för skjutsar 

- Kvällsbarnomsorg Norr – avvecklas 
- Fritidsgårdar – halvera verksamheten. Vill någon annan 

driva fritidsgård i kommunens lokaler är nämnden positivt 
inställda till det. 

- Gymnasieskolan – alla delar genomförs: 
- Nedläggning måleri lärling 1 tjänst 
- Nedläggning av inriktning på TE-programmet 0,3 tjänst 
- Nedläggning av ryska 0,3 tjänst 
- Omorganisation på ÖSK 0,7 tjänst 
- Överföring av kostnader för KAA 1 tjänst 
Summa: 1.6 Mnkr 

- Övrigt för kännedom (effekter år 2020) 
- Effektiviseringar inom IC 0,4 Mnkr 
- Minskad lokalyta 0,28 Mnkr 
- Minskade ämnes- och programanslag 10% O,2 Mnkr 
- Reducering av antalet assistenter på SI 2–4 st. 0,4 Mnkr 
- Övriga kostnadsminskningar 0,2 Mnkr  
Summa: 1,48 Mnkr 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Magnus Storm (C) föreslår att nämnden beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda höjda avgifter för 
Kulturskolan. 
 
Joakim Hermansson (S) föreslår att nämnden beslutar att utreda 
regelverket gällande nattomsorg samt utreda skärpta regler 
gällande skolskjuts. 
 
Beslutsgång 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) och Tomas Klockars (M) meddelar att de 
ställer sig bakom att verksamhetsplan med grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål för barn- och 
utbildningsnämnden år 2020 antas. De avstår från att besluta 
gällande budget år 2020. 
 
Fredrik Rosenbecker (SD) samt Amanda Funk (SD) meddelar att 
de ställer sig bakom att verksamhetsplan med grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål för barn- och 
utbildningsnämnden år 2020 antas. De avstår från att besluta 
gällande budget år 2020. 
 
Ingrid Rörick Richter (L) meddelar att hon ställer sig bakom att 
verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål för barn- och utbildningsnämnden år 2020 
antas. Ingrid Rörick Richter (L) avstår från att besluta gällande 
budget år 2020. 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar enligt förslag att: 

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 

majoritetens förslag om effektiviseringsuppdrag på motsvarande -

7,0 Mnkr för barn- och utbildningsnämndens verksamheter budgetår 

2020 beslutar barn- och utbildningsnämnden att: 

 

Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål för barn- och utbildningsnämnden år 2020 
antas. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Att nämnden antar fördelningen av minskad budgetram 7,0 
miljoner kronor (Mnkr):  
Förskola 1,0 
Grundskola 1,4 
Gymnasieskola 3,0 
Administration och IT 1,0 
Elevhälsa 0,3 
Förvaltning 0,3 
Summa: ‐7,0 miljoner 

 
Samt följande åtgärder: 

- Familjecentralen i Fellingsbro – avvecklas 
- Familjecentralen i Lindesberg – halverar verksamhet 
- Förvaltningen får uppdrag att utreda möjligheten att: 

Nattbarnomsorg Frövi – öppnar 13.30 om möjligt för att 
minska kostnader för skjutsar, alternativt möjligheten att de 
som vill ha kvälls-/nattomsorg har bara en förskola att välja 
på. 

- Nattbarnomsorg Lindesberg – öppnar 13.30 för att minska 
kostnader för skjutsar 

- Kvällsbarnomsorg Norr – avvecklas 
- Fritidsgårdar – halvera verksamheten. Vill någon annan 

driva fritidsgård i kommunens lokaler är nämnden positivt 
inställda till det. 

- Gymnasieskolan – alla delar genomförs: 
- Nedläggning måleri lärling 1 tjänst 
- Nedläggning av inriktning på TE-programmet 0,3 tjänst 
- Nedläggning av ryska 0,3 tjänst 
- Omorganisation på ÖSK 0,7 tjänst 
- Överföring av kostnader för KAA 1 tjänst 
Summa: 1.6 Mnkr 

- Övrigt för kännedom (effekter 2020) 
- Effektiviseringar inom IC 0,4 Mnkr 
- Minskad lokalyta 0,28 Mnkr 
- Minskade ämnes- och programanslag 10% 0,2 Mnkr 
- Reducering av antalet assistenter på SI 2–4 st. 0,4 Mnkr 
- Övriga kostnadsminskningar 0,2 Mnkr 
Summa: 1,48 Mnkr 

 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda höjda avgifter för 
Kulturskolan. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda regelverket gällande 
nattomsorg samt utreda skärpta regler gällande skolskjuts. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M), Fredrik 
Rosenbecker (SD) samt Amanda Funk (SD) och Ingrid Rörick 
Richter (L) avstår från att ta beslut gällande budget-
effektiviseringar för år 2020.  De ställer sig bakom att 
verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål för barn- och utbildningsnämnden år 2020 
antas. 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Thomas Lindberg, förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §141/19  Dnr: BUN 2019/127 
 

Internkontrollplan BUN år 2020 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Godkänna internkontrollplan för år 2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen ska successivt införas 
2019 enligt antagen handlingsplan och ska gälla fullt ut från och 
med 2020. 

Den nya styrmodellen påverkar även internkontrollen. 

Från 2021 ska internkontrollen bygga på den övergripande bild 
nämnden har av de risker som verksamheten identifierat finns 
mot grunduppdraget och kvalitetsfaktorerna. På enhetsnivå görs 
detta av rektorerna i förvaltningen i regelbunden egenkontroll, 
och aggregeras sedan upp till nämndnivå. 

För 2020 har cheferna inte gjort någon egenkontroll. 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. 

Internkontrollmomenten ska alltså mäta hur riskutsatt 
grunduppdraget är, genom respektive kvalitetsfaktor. Den 
tidigare uppdelningen av kontrollmoment i Verksamhet – 
Personal – Ekonomi stämmer inte överens med den nya 
styrmodellen. Tidigare kontrollmoment inom bl.a. Ekonomi hör 
till andra enheters grunduppdrag och kommer därför att 
hanteras genom kommunstyrelsens internkontroll.  

Barn- och utbildningsnämndens kontrollmoment kommer att 
finnas inom grunduppdragen Verksamhet och Arbetsgivare.  

Föreslagna kontrollmoment riskbedöms slutgiltigt av 
förvaltningens ledningsteam den 7 november. Riskbedömningen 
presenteras på nämndens sammanträde den 11 november. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Föreslagna kontrollmoment: 

Kontrollmoment Grunduppdrag Kvalitetsfaktor 

Rutiner för delegationsbeslut 
och verkställighet av 
nämndbeslut  

Verksamhet Utvecklingsarbete 

Rutiner vid tillbud och 
olycksfall 

Verksamhet 
Omsorg, utveckling 
och lärande 

Rutiner vid kränkningar och 
konflikter 

Verksamhet 
Normer, värden 
och inflytande 

Rutiner för riskbedömningar 
vid organisationsförändringar 

Verksamhet Utvecklingsarbete 

Rutiner vid hot och våld Verksamhet 
Normer, värden 
och inflytande 

Rutiner för närvaro och  
frånvarorapportering 

Verksamhet 
Omsorg, utveckling 
och lärande 

Rutiner för kontroll av 
lärarlegitimation 

Arbetsgivare 
Attraktiv 
arbetsgivare… 

Rutiner för registerkontroll Arbetsgivare 
Attraktiv 
arbetsgivare… 

Rutiner för uppdragshandlingar Arbetsgivare 
Attraktiv 
arbetsgivare… 

 

Förslag till beslut 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att 
godkänna internkontrollplan för år 2020.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden ska godkänna internkontrollplan för år 
2020. 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden ska godkänna internkontrollplan för år 
2020. 
 

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (35) 
 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Björn Österby utvecklingsstrateg 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §142/19  Dnr:  
 
Prislistor för år 2020  
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ge delegation till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
att fatta beslut om prislistor för kommunala verksamheter inom 
nämndens verksamheter samt bidrag till fristående huvudmän, 
vid sammanträde den 18 december år 2019. 

 
 

Ärendebeskrivning 

 

Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan 
de olika verksamheterna och programpriser beräknade i 
förhållande till budgeterat elevantal. 
 
Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. 
Beloppet bestäms enighet med skollagens bestämmelser. 
 
Prislistor och bidrag till fristående huvudmän kan inte beslutas 
innan fastställd budget är tagen. Budgetramar för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter tas av kommunfullmäktige 
den 10 december år 2019.  
 
Förslag till beslut 

Att barn- och utbildningsnämnden beslutar om prislistor för 
kommunala verksamheter kalenderår 2020 för verksamheter 
inom barn- och utbildningsförvaltningen samt bidrag till 
fristående huvudmän för kalenderår 2020. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden ger delegation till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta om prislistor för 
kommunala verksamheter inom nämndens verksamheter samt 
bidrag till fristående huvudmän. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden ger delegation till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta om prislistor för 
kommunala verksamheter inom nämndens verksamheter samt 
bidrag till fristående huvudmän, vid sammanträde den 18 
december år 2019. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten  
För kännedom 

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §143/19  Dnr:  
 
Goda exempel 
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av nedanstående goda 
exempel: 

- Julkonsert, som elever vid Estetprogrammet vid 
Lindeskolan framför den 18 december år 2019. 

- Musikal som Kulturskolan Garnalia arbetar med för att 
framföra år 2020. 

- Den Nobelmiddag som elever på Brotorpsskolan bjöds på 
vid restaurang Kulinaren vid Lindeskolans gymnasium 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §144/19 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
delegationsärenden. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Beslut om avstängning från Lindeskolan enligt 5 kap 17 
§ Skollagen 2019-10-21 - 2019-10-23    

  

 
Beslut om avstängning från Lindeskolan enligt 5 kap 17 
§ Skollagen med omedelbar verkan 2019-10-16 -  
2019-10-18    

  

 
Beslut om avstängning från Lindeskolan enligt 5 kap 17 
§ Skollagen med omedelbar verkan 2019-10-07 -  
2019-10-11    

  

 
Beslut om avstängning från Lindeskolan enligt 5 kap 17 
§ Skollagen med omedelbar verkan 2019-10-07 -  
2019-10-11    

  

 
2019-10-25 Delegationsbeslut av Carina Almgren om 
beviljat inackorderingstillägg 2019-10-08 Dnr BUN 
2019/12 

  

 
2019-10-25 Delegationsbeslut av Carina Almgren om 
beviljat inackorderingstillägg 2019-10-08 Dnr BUN 
2019/12 

  

 

2019-10-14 Avtal om skolläkare, för elevhälsans 
medicinska insats, terminsvis med start höstterminen 
2019    

  

 
2019-10-31 Svar Anmälan klagomål kring elev 
Brotorpsskolan Skolinspektionen dnr SI 2019–6786 Dnr 
BUN 2019/116 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

2019-10-08 Delegationsbeslut kränkande behandling på 

Lindeskolan LS 2 2019-09-30 - återkoppling till 

huvudmannen senast vecka 46 2019 Dnr BUN 2019/29 

  

 

Avslaget val av Storåskolan      

 

Beviljat val av Brotorpsskolan       

 

Beviljat val av Fröviskolan      

 

Beviljat val av Fröviskolan       

 

Beviljat val av förskola i Frövi       

 

Beviljat val av Skogsdungens förskola i Frövi      

 

2019-09-06 Samverkansavtal gällande KulturKraft - för 

varenda unge     

  

 

2019-09-30 Ansökan om och beviljande av slutförande av 

skolgången enligt skollagen 7 kapitlet 15 § under läsåret 

2019–2020 Dammsdal skola Dnr BUN 2019/20 

  

 

2019-10-08 Delegationsbeslut uppföljning av kränkande 

behandling på Brotorpsskolan 2019-09-23 ärendenr 50 - 

ärendet avslutas Dnr BUN 2019/29 

  

 

2019-10-10 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 

Lindström om beviljad utökad tid på förskola enligt 

skollagen kapitel 8 2019-09-03 - 2019-12-31 Dnr BUN 

2019/12 

  

 

2019-10-17 Delegationsbeslut kränkande behandling på 

Brotorpsskolan 2019-10-02 ärendenr 2 - ärendet bedöms 

utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 

2019-10-17 Delegationsbeslut kränkande behandling på 

Brotorpsskolan 2019-09-16 ärendenr 3 - ärendet bedöms 

utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 

2019-10-17 Delegationsbeslut kränkande behandling på 

Brotorpsskolan 2019-09-17 ärendenr 4 - ärendet bedöms 

utrett och klart Dnr BUN 2019/29 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

2019-10-21 Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt 

Dnr BUN 2019/20 

  

 

2019-10-21 Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt 

Dnr BUN 2019/20 

  

 

2019-10-21 Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt 

Dnr BUN 2019/20 

  

 

2019-10-22 Återkoppling till huvudman om kränkande 

behandling på Lindeskolan LS 2 2019-09-30 - ärendet 

avslutas Dnr BUN 2019/29 

  

 

2019-10-25 Delegationsbeslut kränkande behandling på 

Lindeskolan 2019-10-16 ärendenr LS4 6–2019 Dnr BUN 

2019/29 

  

 

2019-11-07 Delegationsbeslut kränkande behandling på 

Hagabackens skola 2019-10-02 ärendenr ht 19–1 - ärendet 

bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 

2019-11-07 Delegationsbeslut uppföljning av kränkande 

behandling på Tallbackens förskola 2019-09-16 - ärendet 

bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 

2019-11-07 Delegationsbeslut kränkande behandling på 

Lindeskolan 2019-09-18 ärendenr 0004 - ärendet bedöms 

utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 

2019-11-07 Delegationsbeslut trakasseri på Lindeskolan 

2019-09-18 ärendenr 0005 - ärendet bedöms utrett och klart 

Dnr BUN 2019/29 

  

 

Beslut om avstängning från Lindeskolan enligt 5 kap 17 § 

Skollagen med omedelbar verkan 2019-10-23 - 2019-12-20    

  

 

Beviljat val av Björkhagaskolan        

 

Beviljat val av Stadsskogsskolan       

 

Beviljat val av Stadsskogsskolan       

 

Beviljat val av Fröviskolan       
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 Sammanträdesdatum  
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utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 Beviljat val av Stadsskogsskolan       

 

2019-10-28 Kompletterande yttrande i anmälan om 

kränkande behandling vid Fröviskolan under läsåret  

2017–2018, Skolinspektionen, dnr 3:8 SI 2019:4780 Dnr 

BUN 2019/74 

  

 

2019-11-05 Avslagen ansökan om val av förskola i västra 

skolområdet 

  

 

Avslaget val av upptagningsområde västra Lindesberg - 

Stadsskogens förskola    

  

 

Beviljat val av Kungsfågelns förskola, västra      

 

2019-10-28 Delegationsbeslut begäran om allmänna 

handlingar synpunkter på nedläggning av Ramshyttans 

skola BUN 2018/259 - besvärshänvisning    

  

 

2019-09-25 Beslut om beviljat tilläggsbelopp 

Mikaelgårdens skola höstterminen 2019 Dnr BUN 2019/107 

  

 

2019-11-04 Sammanställning av beviljade och avslagna 

skolskjutsansökningar 2019-01-01 - 2019-10-31 Dnr BUN 

2019/3 

 

2019-10-08 Delegationsbeslut kränkande behandling på 

Brotorpsskolan Södra 2019-09-20 ärendenr 1 - återkoppling 

till huvudmannen senast vecka 46 2019 Dnr BUN 2019/29 

  

 

Delegationsbeslut avseende anställningar 

 

Tillsvidareanställningar: 11 st 

Visstidsanställningar: 20 st 

 

Tillsvidareanställningar av nedanstående typ av tjänst: 

- Barnskötare 

- Elevassistent 

- Förskoleassistent 

- Förskollärare 

- Lärare F-3 
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Visstidsanställningar av nedanstående typ av tjänst: 

- Barnskötare 

- Elevassistent 

- Förskoleassistent 

- Förskollärare 

- Kurator 

- Lärare 

- Lärare bild 

- Lärare livsmedel 

- Modersmålslärare 

- Obehörig förskollärare enligt Skollagen, tjänst övergår till 

tillsvidaretjänst vid erhållen och uppvisad 

förskollärarlegitimation 

- Skolkurator 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (35) 
 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §145/19 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 

meddelanden. 

 Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 

 

2019-10-17 Protokoll från samverkansgrupp förskolor södra 

2019-10-17- Bergknallen och Gläntan    

  

 

2019-10-21 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 

sammanträde den 21 oktober 2019 § 171 - Fyllnadsval och 

avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden efter Elin Axelsson (S) Dnr BUN 

2019/123 

  

 

2019-10-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 

sammanträde den 29 oktober 2019 § 184-

Sammanträdestider för kommunstyrelsen, tillväxtutskottet 

och utskottet för stöd och strategi 2020    

  

 

2019-10-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 

sammanträde den 29 oktober 2019 § 179 - Strategi för 

implementering och tillämpning av FN:s konvention om 

barnets rättigheter - bilaga: upprättad strategi    

  

 

2019-11-04 Beslut i anmälan om klagomål kring elev på 

Brotorpsskolan, Skolinspektionen, dnr SI 2019:6786 - 

uppföljningen av ärendet avslutas, dnr SI 2019:8783 Dnr 

BUN 2019/116 

  

 

2019-09-06 Protokoll från barn- och utbildnings-

förvaltningens samverkansgrupp 2019-09-06    

  

 

2019-10-04 Protokoll från barn- och utbildnings-

förvaltningens samverkansgrupp 2019-10-04    

  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (35) 
 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

   

 

2019-10-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 

sammanträde den 29 oktober 2019 § 175 - Delårsrapport 

och Nämndernas verksamhetsberättelse januari-augusti 

2019 Dnr BUN 2019/115 

  

 

2019-10-22 Protokoll från förskolorna västra 

samverkansgrupp 2019-10-22    

  

 

2019-09-03 Protokoll från Stadsskogsskolans 

samverkansgrupp 2019-09-03    

  

 

2019-10-02 Protokoll från Stadsskogsskolans 

samverkansgrupp 2019-10-02    

  

 

2019-09-11 Protokoll från Särskolan samverkansgrupp 

2019-09-11  

  

 

2019-10-16 Svar på synpunkter från elev på 

Stadsskogsskolan om mobilförbud i skolan  

Dnr BUN 2019/65 

  

 

2019-10-21 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 

sammanträde den 21 oktober 2019 - Interpellation från 

Inger Griberg (MP) om tillgänglighet och jämlikhet för 

byggnationen av Lindbackaskolan till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande    

  

 

2019-10-15 Synpunkter från elev på Stadsskogsskolan om 

mobilförbud i skolan Dnr BUN 2019/65 

  

 

2019-10-24 Rapport för kvalitetsgranskning om Digitala 

verktyg i undervisningen- matematik och teknik i årskurs  

7–9 Dnr BUN 2018/303 

  

 

2019-11-05 Beslut i anmälan om rätt till utbildning och 

särskilt stöd för elev vid Björkhagaskolan, dnr 41–

2018:10267 - Skolinspektionen avstår från att ingripa och 

ärendet avslutas Dnr BUN 2018/265 

  

 

2019-11-06 Beslut i anmälan om kränkande behandling vid 

Fröviskolan, Skolinspektionen, dnr 3:8 SI 2019:4780 - 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (35) 
 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

föreläggande att redovisa åtgärder senast 2020-01-10 Dnr 

BUN 2019/74 

 

2019-11-07 Delbeslut i anmälan mot Ekbackens skola, 

Skolinspektionen dnr SI 2019:6663 om att Barn- och 

elevombudet prövar uppgifter om kränkande behandling 

samt överlämnar övriga uppgifter i anmälan till 

Diskrimineringsombudsmannen DO, dnr UPP 2019/748 

Dnr BUN 2019/135 

  

 

2019-10-14 Protokoll från Björkhagaskolans 

samverkansgrupp 2019-10-14  

  

 

2019-10-09 Uppföljning av beslut med dnr 2019:847 

gällande Fröviskolan - ärendet avslutas, dnr SI 2019:7856 

Dnr BUN 2019/31 

  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (35) 
 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §146/19 

 

Informationsärenden 
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 

Ge i uppdrag till förvaltningen att se över möjligheten att ta emot 

fler elever på Lindeskolan.  

 

Samt att skolan utreder möjligheten att erbjuda gymnasiekurser 
till elever som avbrutit nationella program på Lindeskolan eller 
andra skolor och tittar på möjligheterna att göra särskilda 
anpassningar som kan krävas för att en ungdom ska kunna 
påbörja/återuppta sin skolgång (hemmasittare). 

 Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Kommunalt aktivitetsansvar 
Katarina Doverud informerade nämnden gällande   
uppföljning av Kommunalt aktivitetsansvar KAA, Dnr 
BUN 2019/132, vid barn- och utbildningsnämndens 
beredande nämnd i november. 

  

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef BUN 
För kännedom 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (35) 
 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §147/19 

 

Övriga frågor 
 

Beslut 

 

Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande övriga lyftes vid barn- och utbildningsnämnden: 

 

Genomförda lektioner 

Enligt beslut så skulle uppföljning ske angående närvaro och 

genomförda lektioner. Denna uppföljning kommer att stå på 

nämndens dagordning i januari år 2020. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef  

Utvecklingsstrateg 
För kännedom 
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