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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-09-13  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-13 

Anslaget sätts upp 2021-09-17   Anslaget tas ned 2021-10-09   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

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

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-10:30 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Zaki Habib (S) §86-95 
Magnus Storm (C) 
Carina Sundén Wessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) §93-95 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Lillemor Bodman (M), ersätter Tomas Klockars (M) 
Agnetha Lindkvist (V), ersätter Zaki Habib (S) §84-85 
Kent Wanberg (S), ersätter Joacim Hermansson (S) 
Farhia Ahmed Shekh (S), ersätter Maud Segerstedt (C) 
Helene Lundin (KD), ersätter Ingrid Rörick Richter (L) §84-92 
 

Övriga deltagare: Susanne Karlsson, Lärarnas riksförbund 
Sofia Liodden, Lärarförbundet 
Claudia Åhlgren, Kommunal 
Stefan Andersson (MP) 
Agneta Lindkvist (V) §86-95 
Helene Lundin (KD), §93-95 
 
 

Utses att justera Magnus Storm (C) med Jari Mehtäläinen (SD) som ersättare 
 

Justeringens plats 

och tid: 
 
 
 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
ANNA LUNDSTRÖM 

 
Paragraf 

 
84 - 95 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
MAGNUS STORM 



 

 Sammanträdesprotokoll 2 (20) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§84/21 Godkännande av deltagande på distans 

  

§85/21 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av utbildningen i 
grundskola och gymnasieskola, hösten 2021 

  

§86/21 Uppföljning och analys av resultat läsåret 2020-2021 

  

§87/21 Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete 2021-2022 

  

§88/21 Skolskjutsar och elevresor - konsekvenser av nedlagda busslinjer 

  

§89/21 Information om corona 

  

§90/21 Goda exempel 

  

§91/21 Fördelning av besparingar 2022 

  

§92/21 Avtackning ordförande 

  

§93/21 Delegationsärenden 

  

§94/21 Meddelanden 

  

§95/21 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§84/21   Dnr:  

 

Godkännande av deltagande på distans 
 

Beslut 

 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter och ersättare 
deltar på distans på grund av smittspridningen av covid-19. 

Ärendebeskrivning 

 
  
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 
äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 

Förslag till beslut 

 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter och ersättare 
deltar på distans på grund av smittspridningen av covid-19. 
 
______ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
§85/21   Dnr: BUN 2021/60 

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 

utbildningen i grundskola och gymnasieskola, hösten 

2021 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens sammanträde den 16 augusti informerar 
förvaltningschefen och utvecklingsstrategen Skolinspektionens 
kommande kvalitetsgranskning. 
 
Skolinspektionen genomför en regelbunden kvalitetsgranskning 
i Lindesbergs kommun under höstterminen 2021. 
 
Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning 
är att höja utbildningens kvalitet i svensk skola och bidra till en 
god utbildning i en trygg miljö för alla elever. 
 
Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på 
huvudmannanivå granskar Skolinspektionen två områden: 
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet och 
Huvudmannens kompensatoriska arbete. Nationella mål och 
riktlinjer såväl som forskning och beprövad erfarenhet ligger till 
grund för granskningen. 
 
Om Skolinspektionen identifierar ett behov av att höja kvaliteten 
inom ett område kommer de att föreslå ett utvecklingsområde. 
Syftet är att utvecklingsområdet ska stödja huvudmannen där 
det största behovet av utveckling finns. 
 
Som underlag för granskningen har Skolinspektionen, utöver 
informationsinhämtning från förvaltningen bland annat tagit del 
av resultatet av sin egen enkät med elever, föräldrar och 
pedagogisk personal samt officiell statistik. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Skolinspektionen kommer även att genomföra intervjuer med 
ett urval av rektorer från grundskola och gymnasieskola, 
förvaltningspersonal, nämndspresidium, samt 
kommunstyrelsens presidium. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§86/21   Dnr: BUN 2021/67 

 

Uppföljning och analys av resultat läsåret 2020-2021 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På nämndens sammanträde 16 augusti redovisar 
utvecklingsstrategen några av de mer centrala 
kvalitetsindikatorerna i förvaltningens kvalitetsarbete. 
 
Redovisningen avser: 
Meritvärde och behörighet i grundskolans årskurs 9. 
Genomsnittlig betygspoäng och andel med studentexamen i 
gymnasieskolan. 
Närvaro för grundskola och gymnasieskola. 
Upplevd trygghet hos elever i grundskola och gymnasieskola. 
 
Redovisningen på nämndens sammanträde i augusti sker i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete. Djupare analys av resultaten sker av 
verksamheten och redovisas på nämndens kvalitetsdagar i 
november månad 2021. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§87/21   Dnr: BUN 2021/67 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 

kvalitetsarbete 2021-2022 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 augusti 
redovisar utvecklingsstrategen förvaltningens övergripande 
systematiska kvalitetsarbete under läsåret 2021-2022. 
 
Augusti 2021 
Avstämning av centrala kvalitetsindikatorer kopplade till 
betygsresultat, närvaro och trygghet. 
 
September 
Utvecklingsdialog genomförs i verksamheten inför 
delårsrapport, tertial 2. 
 
Oktober 2021 
Delårsrapport, tertial 2, med ekonomisk månadsuppföljning per 
31 augusti, lägesrapport och redovisning av internkontroll. 
Uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer. 
Verksamheterna färdigställer kvalitetsrapporter inför 
kvalitetsdagarna. 
 
November 2021 
Kvalitetsdagar med redovisning av verksamheternas 
kvalitetsrapporter. 
Beslut om verksamhetsplan och utvecklingsmål för 2022. 
 
December 2021 
Utvecklingsdialog genomförs i verksamheten inför 
årsredovisning. 
 
Februari 2022 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Årsredovisning med verksamhetsberättelse och redovisning av 
internkontroll. 
Uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer. 
 
April 2022 
Ekonomisk månadsuppföljning per 31 mars. 
Utvecklingsdialog genomförs i verksamheten inför lägesrapport, 
tertial 1. 
 
Maj 2022 
Lägesrapport, tertial 1, med ekonomisk månadsuppföljning per 
30 april. Uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen. 
 
______ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§88/21   Dnr: BUN 2021/39 

 

Skolskjutsar och elevresor - konsekvenser av 

nedlagda busslinjer 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens sammanträde i mars 2021 uppdrogs till 
förvaltningen att ta fram en detaljerad konsekvensanalys av 
neddragna busslinjer och dess konsekvenser för boende. 
 
Vid sammanträdet i augusti redovisar utvecklingsstrategen de 
beslut som tagits av regionen gällande förändringar i 
linjetrafiken från årsskiftet 2021-2022 samt fördelningen av 
gymnasieelever i de påverkade områdena. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§89/21   Dnr:  

 

Information om corona 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Vid nämndens sammanträde i augusti informerade 
förvaltningschefen om läget i stort gällande covid-19 för barn- 
och utbildningsförvaltningen.  
 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 
 
______ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§90/21   Dnr:  

 

Goda exempel 
 

Beslut 

 
Inga exempel på dagens sammanträde.  
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §91/21   Dnr: BUN 2021/48 

 

Budget 2022 fördelning av besparingar 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
 
1. följande besparingar tas för 2022: 

• Förskola 900 000 kronor 
• Grundskola, exklusive särskola, 1 miljon kronor 
• Gymnasieskola, 1 miljoner kronor 
• Städ, 500 000 kronor 
• Måltid, 300 000 kronor 
• Vaktmästeri, 300 000 kronor 
• Kulturskolan, 500 000 kronor. 

 
2. Nämnden uppdrar till förvaltningen att till oktober 

presentera detaljer för respektive besparingsområde. 
 

Ärendebeskrivning 

Inför 2022 ska ytterligare -4,5 miljoner kronor tas från ram. 
Samt inför 2023 ytterligare -4,5 miljoner kronor.  
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Linda Svahn (S) föreslår att ärendet kan tas upp på beslutande 
sammanträdet idag. Linda Svahn (S) förslår följande: 
 
3. följande besparingar tas för 2022: 

• Förskola 900 000 kronor 
• Grundskola, exklusive särskola, 1 miljon kronor 
• Gymnasieskola, 1 miljoner kronor 
• Städ, 500 000 kronor 
• Måltid, 300 000 kronor 
• Vaktmästeri, 300 000 kronor 
• Kulturskolan, 500 000 kronor 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

4. Nämnden uppdrar till förvaltningen att till oktober 
presentera detaljer för respektive besparingsområde. 

  
Pär-Ove Lindqvist (M) meddelar att hans parti kommer att 
inkomma med ett yttrande eftersom partiet anser att de inte fått 
tid på sig att diskutera förslagen innan sammanträdet.  
 

Beslutsgång 

Nämnden beslutar att ärendet kan tas upp på dagens 
sammanträde.  
 

Reservationer 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 

För kännedom: 

  Förvaltningschef 
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Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  
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BUN §92/21   Dnr:  

 

Avtackning ordförande 
 

Beslut 

 
Nämnden tackar Linda Svahn (S) för åren som ordförande. 

Ärendebeskrivning 

 
Ordförande, Linda Svahn (S), gör sitt sista sammanträde med 
nämnden. Förvaltningschefen tackar Linda för åren som 
ordförande.  
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-09-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §93/21 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 
Redovisning av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Delegationsbeslut av förskolechef Piia 
Dahlberg om beviljad utökad tid på förskola enligt 
Skollagen kap 8 2021-06-26 - 2021-12-15 Dnr BUN 
2021/2 

  

 
 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Storåskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Fröviskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Storåskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av förskolan Tallbacken Dnr    

 
2021-09-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-08-23, ärendenr EKB20:27 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 38 Dnr 
BUN 2021/75 
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2021-09-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på förskolan Björken 2021-08-23 - återkoppling till 
huvudmannen senast vecka 38 Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-09-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-08-24, ärendenr 21-22-2 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-09-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-08-20, ärendenr 21-22-1 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-09-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-08-23, ärendenr 21-22-3 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-09-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-08-23, ärendenr EKB20:28 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 38 Dnr 
BUN 2021/75 

  

 
2021-09-07 Avslaget val av förskolan Björken Dnr    

 
2021-08-09 Beviljat val av Fröviskolan Dnr BUN 
2021/4 

  

 
2021-08-16 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2021-08-16 - 2021-12-22 Dnr BUN 
2021/2 

  

 
2021-08-17 Svar på anmälan om kränkande behandling 
vid Brotorpsskolan södra, Skolinspektionen dnr SI 
2021:3345 Dnr BUN 2021/61 

  

 
2021-08-19 Delegationsbeslut av förskolechef Piia 
Dahlberg om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2021-08-23 - 2021-12-17 Dnr BUN 
2021/2 
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2021-08-24 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-07-21, ärendenr 1 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-07-26 Delegationsbeslut av förskolechef Piia 
Dahlberg om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2021-07-09 - 2021-11-23 Dnr BUN 
2021/2 

  

 
2021-07-30 Genomlysning Lindeskolans ekonomi Dnr 
BUN 2021/72 

  

 
 
2021-08-25 Tilldelningsbeslut gällande att genomföra 
kartläggning av kostnader och intäkter inom 
gymnasieskolan i Lindesbergs kommun samt komma 
med förslag på effektiviseringar Dnr BUN 2021/72 
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BUN §94/21 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
2021-08-25 Beslut i Skolinspektionen 2021-08-25 om 
att överlämna anmälan mot Storåskolan till Lindesbergs 
kommun till huvudman för fortsatt utredning och 
eventuella åtgärder. Dnr BUN 2021/74 

  

 
 
2021-06-08 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2021-06-
08 Dnr BUN 2021/23 

  

 
2021-08-11 Beslut i Arbetsmiljöverket 2021-08-11 
beteckning 2021/027128 om att avsluta ärendet 
allvarlig händelse 2021-04-01, förskolan Bergknallen 
Dnr BUN 2021/43 

  

 
2021-05-12 Protokoll från samverkansgrupp särskolan 
2021-05-12 Dnr  

  

 
2021-08-13 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2021-08-
13 Dnr BUN 2021/23 

  

 
2021-06-16 Protokoll från förskolor södra 
samverkansgrupp Gläntan och Bergknallen 2021-06-16 
Dnr  

  

 
2021-02-17 Protokoll från samverkansgrupp särskolan 
2021-02-17 Dnr  
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2021-08-23 Överlämnande av anmälan kring 
stödbehov vid Hagabackens skola, Skolinspektionen dnr 
SI 2021:4617 Dnr BUN 2021/73 

  

 
2021-03-24 Protokoll från samverkansgrupp särskolan 
2021-03-24 Dnr  

  

 
2021-08-31 Beslut i Skolinspektionen efter uppföljning 
i granskning av skolors läromedelsstrategi, Fröviskolan, 
Skolinspektionens dnr 2020:1237 Dnr BUN 2020/77 
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BUN §95/21 

 

Övriga frågor 
 

Beslut 

 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Lillemor Bodman (M) ställer två frågor. De första frågan handlar 
om redovisning av vad förstelärarna gör. Linda Svahn (S) 
meddelar att detta kommer redovisas för nämnden i oktober. 
Andra frågan handlar om gymnasiekorten. Lillemor undrar om 
eleverna inte får använda korten om klassen ex. åker på 
studiebesök till Örebro. Linda meddelar att frågan tas med till 
politiska beredningen.  
 
Pär-Ove Lindqvist (M) undrar hur det går med redovisningen av 
delegationsbeslut gällande anställningar. Anna Lundström 
meddelar att planen var att dra ut listor från personalenhetens 
centrala system men listorna kunde inte tas ut med rätt 
information på. Administratörerna på skolorna ska därför återgå 
till tidigare arbetssätt, förhoppningsvis är detta igång till nästa 
sammanträde.  
 
Jari Mehtäläinen (SD) undrar hur det fungerar med skolmat för 
elever som går på fordonsprogrammet. Enligt uppgifter hinner 
inte eleverna med att gå från Bandygatan till Lindeskolan. Linda 
Svahn (S) meddelar att hon tar med frågan till politiska 
beredningen.  
 
Ingrid Rörick Richter undrar om nämnden kommer att bli 
inbjudna till öppethus på Lindbackaskolan. Linda Svahn (S) 
meddelar att mer information. 
 

 

 


