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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-10-07 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Anders Blank (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Ingrid Rörick Richter ((L)) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kent Wanberg (S) tjänstgörande, ers Maud Segerstedt (C) 
Elin Axelsson (S) 
Lillemor Bodman (M) tjänstgörande, ers Tomas Klockars (M) 
Stefan Andersson (MP) 
Mats Seijboldt (SD) tjänstgörande, ers Amanda Funk (SD) 
 

Övriga 
deltagare: 

Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Staffan Hörnberg, verksamhetschef Gy 
Jessica Andersson, ekonom 
Marta Eriksson, ekonom 
Lisbeth Fasth, Lärarnas Riksförbund 
Piia Dahlberg, TCO 
Nina Eskola, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att 
justera 

Fredrik Rosenbecker ersättare Anders Blank 

Justeringens 
plats och tid: 

Lindesbergs kommunhus 2019-10-14 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
98 - 115 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Fredrik Rosenbecker 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§98/19 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 

januari-augusti år 2019  
  
§99/19 Uppföljning internkontrollplan delår 2019 
  
§100/19 Budget år 2020 
  
§101/19 Förändring av ledningsorganisationen inom grundskolan  
  
§102/19 Medborgarförslag om fritidsverksamhet i tidigare 

Ramshyttans skolas lokaler 
  
§103/19 Svar på remiss av motion från Lillemor Bodman (M) om 

integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor 
  
§104/19 Återkoppling och kommentarer rörande PWC:s granskning av 

styrning och ledning av gymnasieskolan  
  
§105/19 Antagningsstatistik Lindeskolan 
  
§106/19 Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2020 
  
§107/19 Information om finansiering KomTek 
  
§108/19 Uppföljning av beslut om mobiltelefonfri grundskola 
  
§109/19 Uppföljning av beslut om pulshöjande aktivitet i skolan 
  
§110/19 Verksamhetsbesök förskola  
  
§111/19 Goda exempel 
  
§112/19 Delegationsärenden 
  
§113/19 Meddelanden 
  
§114/19 Informationsärenden 
  
§115/19 Övriga frågor 
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BUN §98/19   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse januari-augusti år 2019 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse, 
delårsbokslut år 2019 godkänns och lämnas till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör, genom att själv anordna 
eller genom att köpa skolplatser, kommunens uppgifter inom 
utbildningsområdet. Nämndens ansvar omfattar förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasium, 
gymnasiesärskola och kulturskola. 
 
Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter i Lindesbergs 
kommun måste stärkas från förskolan till gymnasieskolan. 
Arbetet med detta ska genomsyra hela nämndens arbete. Det 
systematiska kvalitetsarbetet fokuserar på kvalitetshöjande 
insatser inom hela förvaltningen och nämnden. Varje enhet 
strävar efter att höja måluppfyllelsen inom respektive 
utvecklingsområde. 
 
Delårsresultatet för januari-augusti 2019 inom Barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter uppgår till -5,1 Mnkr.  
(-0,8 %). 
 
Genomförda sparåtgärder under 2019 finns på flera nivåer i 
verksamheterna. Som exempel på detta kan nämnas; att 
ledningsorganisationen har reducerats, nedläggning av två 
skolor och en förskola, vakanta tjänster inom elevhälsa och 
administration har ej återbesatts, reducering av 
introduktionsprogrammet vid Lindeskolan samt en rad andra 
förändringar inom förvaltningen. 
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Störst ekonomiska utmaning finns i de största verksamheterna. 
En del i detta är att statsbidrag finansierar en stor del av 
kostnaderna och vid förändrade förutsättningar bland annat 
från Migrationsverket som minskar sin verksamhet i 
Lindesbergs kommun uppstår omställningskostnader med kort 
framförhållning. 
 

Verksamhet  Utfall  Avvikelse  Helårs 
prognos  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Grundskola  168,3  -4,3  249,1  241,8  -7,3  
Förskola  99,5  0,5  149,9  148,0  -1,9  
Gymnasieskola  90,8  -5,2  132,6  127,3  -5,3  
Fritidshem  17,3  1,9  28,4  28,9  0,5  
Central verksamhet  13,0  2,2  20,8  22,9  2,1  
Förskoleklass  10,0  0,5  15,9  15,9  0  
Särskola  9,8  -0,6  14,9  13,7  -1,2  
Kulturskola  5,5  0,4  9,1  9,1  0  
Gymnasiesärskola  4,6  -0,7  6,6  5,6  -1,0  
Fritidsgård  1,1  0,2  2,0  2,0  0  
Totalt  419,8  -5,1  629,2  615,2  -14,0  

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse januari-augusti år 2019, delårsbokslut, 
och lämna vidare till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden besluta godkänna barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsberättelse januari-augusti  
år 2019, delårsbokslut, och lämna vidare till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom BUN 
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BUN §99/19   Dnr:  
 
Uppföljning internkontrollplan delår 2019 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Godkänna uppföljning av internkontrollplan delår 2019 och 
lämna uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
2019 års intern kontroll genomförs under året enligt plan. 
Den interna kontrollen är nämndens verktyg för att säkerställa 
ambitionen om en god ekonomisk hushållning i de olika 
verksamheterna. Styrningen omfattar kontroller av både 
ekonomi, personal och verksamhet. Informationen visar 
avvikelser och ska ses som en hjälp att styra mot effektivitet. Det 
handlar om ordning och reda och att skapa en trygghet där 
risken för att fel, medvetet eller omedvetet, begås minimeras. 
 
År 2015 genomfördes för första gången en risk- och 
konsekvensanalys enligt nya riktlinjer. Olika risker och 
konsekvenser har bedömts och placerats i en matris av 
ledningsteamet för barn- och utbildningsförvaltningen. Efter 
resultatet av den bedömningen har aktuella kontrollmoment 
valts ut. 
 
Kontrollmomenten beslutas årligen. För barn- och 
utbildningsnämnden redovisas samtliga kontrollmoment i 
samband med årsredovisningen för 2019. 
 
Från och med 2020 sköts internkontrollen inom ramen för den 
nya styrmodellen. Internkontrollmomenten kommer då att tas 
fram genom en översyn av den egenkontroll som genomförs på 
enhets och verksamhetsnivå. Genom det nya arbetssättet får 
internkontrollen en mer direkt koppling till faktiska risker så 
som de uppfattas i verksamheten. 
 
Barn- och utbildningsnämnden får ta del av uppföljning januari-
augusti av internkontrollplan år 2019. 
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Förslag till beslut 
 
Att barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsnämndens 
uppföljning av internkontrollplan delår 2019, och lämnar vidare 
till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsnämndens 
uppföljning av internkontrollplan delår 2019, och lämnar vidare 
till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom BUN 
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BUN §100/19   Dnr:  
 
Budget år 2020 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Tacka för informationen och att ärendet ska återkomma på 
beredande barn- och utbildningsnämnden i oktober år 2019. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i september så 
informerade förvaltningschef Thomas Lindberg om 
förvaltningens pågående arbete gällande budget år 2020. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden ska tacka för informationen. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Ekonom BUN 
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BUN §101/19  Dnr: BUN 2017/259 
 
Förändring av ledningsorganisationen inom 
grundskolan  
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
- Biträdande rektor ska vara underställd rektor istället för 

verksamhetschef. 
- Biträdande verksamhetschef ska vara underställd 

verksamhetschef. 
 
 
Ärendebeskrivning  
 
I nuvarande organisation har biträdande rektor inte varit 
underställd rektor utan verksamhetschef. Barn- och 
utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun har nu en ny 
verksamhetschef och biträdande verksamhetschef och en 
möjlighet att förtydliga organisationen och skapa en enhetlig 
linje i förvaltningen.  
 
Ärendet har varit uppe på samverkan och förhandlats. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
- Att biträdande rektor ska vara underställd rektor istället för 

verksamhetschef  

- Att biträdande verksamhetschef ska vara underställd 
verksamhetschef 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
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BUN §102/19  Dnr: BUN 2019/106 
 
Medborgarförslag om fritidsverksamhet i tidigare 
Ramshyttans skolas lokaler 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Avslå medborgarförslaget om fritidsverksamhet i tidigare 
Ramshyttans skolas lokaler. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation, från 
kommunstyrelsen punkt 1.7 Brådskande ärenden, tagit beslut 
om att Medborgarförslag om fritidsverksamhet i tidigare 
Ramshyttans skolas lokaler överlämnas direkt till barn och 
utbildningsnämnden. Detta för att processen ska fortlöpa utan 
onödigt dröjsmål.  
 
Ärendet tas upp vid barn- och utbildningsnämndens beredande 
sammanträde 9 september 2019 och kommer sedan även att tas 
upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 16 september 2019. 
 

 har inkommit med 
medborgarförslag om att Lindesbergs kommun ska anordna 
fritidsverksamhet i tidigare Ramshyttans skolas lokaler. Skälen 
är bl.a. långa restider till/från fritidsverksamhet för 
vårdnadshavare till barn på tidigare Ramshyttans skola. 
 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att avslå medborgarförslaget om fritidsverksamhet i 

tidigare Ramshyttans skolas lokaler. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Linda Svahn (S) föreslår att nämnden ska besluta enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Fredrik Rosenbecker (SD) yrkar på bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Ingrid Rörick Richter (L) yrkar bifall till förslaget. 
 
Magnus Storm (C) avstår från att besluta i ärendet. 
 
Anders Blank (V) avstår från att besluta i ärendet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) ställer proposition mellan 
förvaltningens förslag till beslut att avslå medborgarförslaget 
om fritidsverksamhet i tidigare Ramhyttans skolas lokaler, mot 
Fredrik Rosenbeckers (SD) förslag på bifall till 
medborgarförslaget om fritidsverksamhet i tidigare Ramhyttans 
skolas lokaler 
 
Ordförande Linda Svahn (SD) finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag att avslå medborgarförslaget om 
fritidsverksamhet i tidigare Ramshyttans skolas lokaler. 
 
Reservationer 
 
Fredrik Rosenbecker (SD) och Mats Seijboldt (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 
_____ 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
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BUN §103/19  Dnr: BUN 2019/102 
 
Svar på remiss av motion från Lillemor Bodman (M) 
om integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Besvara remissen gällande motionen om integrationsarbete i 
Lindesbergs kommuns skolor med förvaltningens skrivelse. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lillemor Bodman (M) har inkommit med en motion om 
integrationsarbetet i Lindesbergs kommuns skolor.  
 
Lillemor Bodman (M) föreslår att: 
 
- Alla skolformer i Lindesbergs kommun ser över, 

dokumenterar och utvärderar vilket integrationsarbete som 
görs 

- Att en samordning mellan skolformerna görs som skapar en 
progression i integrationsarbetet samt 

- Att kommunfullmäktige får ta del av arbetet som görs i en 
rapport 

 
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

1. Avslå motionen 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att besvara remissen med 
förvaltningens skrivelse. 
 
Kent Wanberg (S) yrkar på bifall till ordförande Linda Svahns 
(S) förslag till beslut. 
 
Lillemor Bodman (M) yrkar på bifall till motionen och lämnar en 
skrivelse gällande motionen (BUN 2019/102–3). 
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Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på bifall till motionen. 
 
Mats Seijboldt (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) yrkar på bifall 
till motionen. 
 
Ingrid Rörick Richter (L) yrkar bifall till motionen. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) ställer proposition mellan 
ordförandes förslag att besvara remissen gällande motionen om 
integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor med 
förvaltningens skrivelse, mot Lillemor Bodmans (M) förslag att 
bifalla motionen om integrationsarbete i Lindesbergs kommuns 
skolor. Ordförande finner att nämnden har beslutat att besvara 
remissen med förvaltningens förslag. 
 
Votering 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: De som röstar 
på att besvara remissen gällande motionen om 
integrationsarbete i Lindesbergs kommuns skolor med 
förvaltningens skrivelse, röstar ja. De som röstar på att  
bifalla motionen om integrationsarbete i Lindesbergs kommuns 
skolor, röstar nej. 
 

Ledamot JA  NEJ 
Linda Svahn (S) ordf X   
Joacim Hermansson (S) X   
Zaki Habib (S) X   
Magnus Storm (C) X   
Anders Blank (V) X   
Pär-Ove Lindqvist   X 
Ingrid Rörick Richter (L)   X 
Fredrik Rosenbecker   X 
Kent Wanberg (S) X   
Lillemor Bodman (M)   X 
Mats Seijboldt   X 
Totalt 6  5 
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Nämnden beslutar efter omröstning att besvara remissen 
gällande motionen om integrationsarbete i Lindesbergs 
kommuns skolor med förvaltningens skrivelse. 
 
Reservation 
 
Lillemor Bodman (M), Pär-Ove Lindqvist (M),  
Mats Seijboldt (SD), Fredrik Rosenbecker (SD)  
och Ingrid Rörick Richter (L) reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (37) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §104/19  Dnr: BUN 2019/104 
 
Återkoppling och kommentarer rörande PWC:s 
granskning av styrning och ledning av 
gymnasieskolan  
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
- Fortsatt arbeta med att utveckla nuvarande programråd och att 

förtydliga struktur, planering, målsättning och redovisning.  
- Inom ramen för den nya styrmodellen och Stratsys utveckla 

rutiner för redovisning av kunskapsresultat/måluppfyllelse.  
- Inom ramen för den nya styrmodellen utveckla och lägga in de 

delar av det systematiska kvalitetetsarbete som görs via 
Skolverkets material BRUK i Stratsys. Fortsatt redovisa arbetet i 
samband med gymnasieskolans kvalitetsdag med Barn- och 
utbildningsnämnden.  

- I samband med kvalitetsdagen redovisa kunskapsresultat, 
analyser och planerade åtgärder för ökad måluppfyllelse.  

- Utöka den ekonomiska periodiserade redovisning till att vid 
behov även innefattat resursfördelning, budget och utfall på 
program och skolenhetsnivå.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna har inkommit med en revisionsrapport  
”Granskning av styrning och ledning av gymnasieskolan” 
Revisorerna har med utgångspunkt i tidigare granskningar samt 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra 
en förnyad granskning av barn- och utbildningsnämndens 
styrning och ledning, denna gång med fokus på gymnasieskolan.  
Syftet med granskningen är att säkerställa att barn- och 
utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder sedan granskningen 
år 2015 och 2017 och att styrning och ledning numera är 
ändamålsenligt. Revisionsfrågan har varit: är barn- och 
utbildningsnämndens styrning och ledning av 
gymnasieskolan ändamålsenlig? Efter genomförd granskning 
bedömer revisionen att barn- och utbildningsnämndens styrning 
och ledning av gymnasieskolan är delvis ändamålsenlig. 
Bedömningen grundar sig på bedömningarna för respektive 
kontrollmål som återfinns i revisionsrapporten. 
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Revisionen rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att: 
- Överväga att upprätta programråd för varje utbildning samt att 

tydliggöra struktur, planering och målsättning för 
programråden. 

- I större utsträckning dokumenterar, följer upp och analyserar 
måluppfyllelse av kunskapsresultaten. 

- Skapar rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas utifrån 
Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete. 

- Utvecklar den ekonomiska uppföljningen med hur fördelade 
resurser används för respektive program. 

- Utvecklar uppföljningen av kunskapsresultaten med analys och 
förslag på åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

 
Förvaltningen har delgett barn- och utbildningsnämnden svar till 
revisionen. 

 
Förslag till beslut 

 
 Förvaltningen föreslår nämnden besluta att:  
- Fortsatt arbeta med att utveckla nuvarande programråd och att 

förtydliga struktur, planering, målsättning och redovisning.  
- Inom ramen för den nya styrmodellen och Stratsys utveckla 

rutiner för redovisning av kunskapsresultat/måluppfyllelse.  
- Inom ramen för den nya styrmodellen utveckla och lägga in de 

delar av det systematiska kvalitetetsarbete som görs via 
Skolverkets material BRUK i Stratsys. Fortsatt redovisa arbetet i 
samband med gymnasieskolans kvalitetsdag med Barn- och 
utbildningsnämnden.  

- I samband med kvalitetsdagen redovisa kunskapsresultat, 
analyser och planerade åtgärder för ökad måluppfyllelse.  

- Utöka den ekonomiska periodiserade redovisning till att vid 
behov även innefattat resursfördelning, budget och utfall på 
program och skolenhetsnivå.  

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Revisionen 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Gy 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §105/19  Dnr:  
 
Antagningsstatistik Lindeskolan 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetschef för gymnasieskolan Staffan Hörnberg 
redovisade antagningsstatistik för höstterminen år 2019 vid 
Lindeskolan, vid beredande barn- och utbildningsnämnd i 
september. 
 
Program vid Lindeskolan: 
- Ekonomiprogrammet 
- Teknikprogrammet 
- Samhällsvetenskapsprogrammet 
- Naturvetenskapsprogrammet 
- Bygg- och anläggningsprogrammet 
- EL- och energiprogrammet 
- Fordons- och transportprogrammet 
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
- Barn- och fritidsprogrammet 
- Estetiska programmet 
- Vård- och omsorgsprogrammet 
- Industritekniska programmet  

 
Läsåret 2019–2020 1: a handssökande: 281st. 

Antagna: 232 st. 
Läsåret 2018-2019 1: a handssökande: 290 st. 

Antagna: 252 st. 
Läsåret 2017-2018 1: a handssökande: 252 st. 

Antagna: 211 st. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden tackar för 
informationen. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förslag. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef Gy 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §106/19  Dnr: BUN 2019/99 
 
Sammanträdestider för barn- och 
utbildningsnämnden 2020 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Anta sammanträdestider för år 2020 med förändring från  
17 februari till 14 februari. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sammanträdestiderna är framtagna tillsammans med 
ekonomienheten. 
 
Förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder år 2020: 

 
13 januari 
17 februari 
16 mars 
20 april 
11 maj 
15 juni 
10 augusti 
14 september 
12 oktober 
9 november 
14 december 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar föreslagna sammanträdestider för  
år 2020 med förändring från 17 februari till 14 februari. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar anta föreslagna 
sammanträdestider för år 2020 med förändring från 17 februari 
till 14 februari. 
 
_____ 
 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
 
För kännedom: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samtliga ledamöter och ersättare 
Kommunkansliet 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §107/19   Dnr:  
 
Information om finansiering KomTek 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Nämnden avsätter även fortsättningsvis 100 000 kronor årligen 
i tre år för finansieringen av KomTek. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med KomTek är att öka intresset för tekniska 
utbildningar, att öka måluppfyllelsen i teknik och NO samt att 
bryta traditionella könsroller och få fler flickor 
teknikintresserade. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden avsätter även 
fortsättningsvis 100 000 kronor årligen i tre år för 
finansieringen av KomTek. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden avsätter även 
fortsättningsvis 100 000 kronor årligen i tre år för 
finansieringen av KomTek. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Gy 
Ekonom BUN 
KomTek 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §108/19  Dnr:  
 
Uppföljning av beslut om mobiltelefonfri grundskola 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Tacka för informationen och vill att ärendet återkommer på 
beredande barn- och utbildningsnämnd i november, med en skriftlig 
rapport om hur man arbetar utifrån beslutet om mobiltelefonfri 
grundskola från de berörda enheterna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 mars år 2019 
att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med 
höstterminen 2019 ska all skoltid i kommunens grundskolor vara 
mobiltelefonfri. Elever ska inte ha med sig en mobiltelefon under 
skoldagen. Om en elev tar med sig mobiltelefon till skolan ska det 
finnas möjlighet att lämna telefonen och återfå den efter 
skoldagens slut.  
- Elever som behöver digitala hjälpmedel i undervisningen ska 

kunna ha det. Det ankommer på rektor att bestämma om 
digitalt stöd och om elev har behov av att ha mobiltelefon 
under skoldagen. Rektor bestämmer också hur skolan ska 
förvara mobiltelefonerna under skoldagen.  

- Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram information om 
vilka eventuella åtgärder som krävs för att förvara 
mobiltelefoner under skoldagen. Återrapport till beredande 
barn- och utbildningsnämnden i april.  

 
Förvaltningen informerade muntligt vid beredande nämnd i 
september, om ärendet. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden ska tacka för 
informationen och att ärendet återkommer på beredande barn- och 
utbildningsnämnd i november. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Ingrid Rörick Richter (L) yrkar på tillägg att förvaltningen 
återkommer med en skriftlig rapport om hur man arbetar utifrån 
beslutet om mobiltelefonfri grundskola från de berörda enheterna. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på bifall till föreslaget tillägg. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar att 
tacka för informationen och att ärendet återkommer på 
beredande barn- och utbildningsnämnd i november med 
tillägget att det sker med en skriftlig rapport om hur man 
arbetar utifrån beslutet om mobiltelefonfri grundskola från de 
berörda enheterna. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef Gr 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §109/19  Dnr:  
 
Uppföljning av beslut om pulshöjande aktivitet i 
skolan 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Tacka för informationen och vill att ärendet återkommer på 
beredande barn- och utbildningsnämnd i november, med en skriftlig 
rapport om hur man arbetar utifrån beslutet om pulshöjande aktivitet 
i skolan från de berörda enheterna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 mars år 2019 
att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att alla grundskolor i 

Lindesbergs kommun från och med höstterminen 2019 ska 
erbjuda eleverna minst 20 minuters pulshöjande aktivitet 
under skoldagen utöver det som sker under idrottslektioner. 
Rektor beslutar hur och när aktiviteterna ska genomföras. 

- Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram information om 
vilka eventuella åtgärder som krävs för att genomföra 
beslutet.  

- Återrapport till beredande BUN i april. 
 
Förvaltningen informerade muntligt vid beredande nämnd i 
september, om ärendet. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden ska tacka för 
informationen och att ärendet återkommer på beredande barn- 
och utbildningsnämnd i november. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ingrid Rörick Richter (L) yrkar på tillägg att förvaltningen 
återkommer med en skriftlig rapport om hur man arbetar 
utifrån beslutet om pulshöjande aktivitet i skolan från de 
berörda enheterna. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på bifall till föreslaget tillägg. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar att 
tacka för informationen och att ärendet återkommer på 
beredande barn- och utbildningsnämnd i november med 
tillägget att det sker med en skriftlig rapport om hur man 
arbetar utifrån beslutet om pulshöjande aktivitet i skolan från de 
berörda enheterna. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef Gr 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §110/19   Dnr:  
 
Verksamhetsbesök förskola  
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Tacka för besöket på förskolorna Grönsiskan, Ramshyttan, Gläntan, 
Tallbacken, Stadsskogen, Skogsdungen och Björken den 24 
september år 2019. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 24 september genomförde barn- och utbildningsnämnden 
ett verksamhetsbesök till förskolor i Lindesbergs kommun. 
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden sak tacka 
aktuella förskolor för besöket. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden tackar 
förskolorna Grönsiskan, Ramshyttan, Gläntan, Tallbacken, 
Stadsskogen, Skogsdungen och Björken för besöket den 24 
september år 2019. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef Förskola 
Förskolor Grönsiskan, Ramshyttan, Gläntan, Tallbacken, 
Stadsskogen, Skogsdungen och Björken 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §111/19  Dnr:  
 
Goda exempel 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Som goda exempel i barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter lyftes: 
- Lindeskolans gymnasiemässa 
- Verksamhetsbesöken till förskolor den 24 september 
- Brotorpsmarknaden 
- Gemensam teaterföreställning för förskola och äldreboende 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef Gy 
Verksamhetschef Förskola 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §112/19 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
delegationsbeslut. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
 Beslut om avstängning i de frivilliga skolformerna enligt 
5 kap 17 § Skollagen punkterna 3 och 4 med omedelbar 
verkan från och med 190822 - 190828    

 
Beviljat val av Vedevågs skola     

 
2019-08-12 Hyreskontrakt Lindeskolan Barn och 
Utbildning elevboende Ålkilsbacken 1 1603 2019-09-01 
tillsvidare avtalsnr A4352 produktnr 2036–1065    

 
2019-08-20 Yttrande om förutsättningarna för anmälan 
till Lärarnas ansvarsnämnd, Ekbackens skola,  
dnr 6.1-SI 2019:3200 Dnr BUN 2019/84 

 
2019-08-20 Yttrande om förutsättningarna för anmälan 
till Lärarnas ansvarsnämnd, Ekbackens skola,  
dnr 6.1-SI 2019:3201 Dnr BUN 2019/85 

 
2019-08-20 Yttrande om förutsättningarna för anmälan 
till Lärarnas ansvarsnämnd, Ekbackens skola, dnr 6.1-SI 
2019:3202 - Dnr BUN 2019/86 

 
2019-08-20 Yttrande om förutsättningarna för anmälan 
till Lärarnas ansvarsnämnd, Ekbackens skola, dnr 6.1-SI 
2019:3199 Dnr BUN 2019/87 

 
2019-08-21 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 Dnr BUN 2019/12 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2019-08-21 Delegationsbeslut av förskolechef Elionor 
Pettersson om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2019-08-05 - 2020-06-30 Dnr BUN 
2019/12 

 
2019-08-26 Delegationsbeslut av förskolechef Johanna 
Gancarz om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2019-08-19 - 2019-10-31 Dnr BUN 
2019/12 

 
2019-08-27 Avslaget val av Björkhagaskolan för Dnr 
BUN 2019/2 

 
2019-08-27 Delegationsbeslut kränkande behandling 
och trakasserier på Lindeskolan LS4 2019-08-20, 
ärendenr LSF4 4–2019 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2019/29 

 
2019-08-27 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Lindeskolan LS4 2019-08-21, ärendenr LSF4 5–2019 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

 
2019-09-03 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 2019-08-21, ärendenr BJÖ-2019-29 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

 
2019-09-04 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4-6 2019-08-29, ärendenr BJÖ-
2019-30 - återkoppling till huvudmannen senast vecka 
30 Dnr BUN 2019/29 

 
2019-09-04 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4–6 2019-08-29, ärendenr BJÖ-
2019-31 - återkoppling till huvudmannen senast vecka 
40 Dnr BUN 2019/29 

 
2019-09-05 Beslut gällande fullgörande av skolplikt 
utomlands Dnr BUN 2019/20 

 
2019-09-06 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2019-08-27, ärendenr 46 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2019-09-09 Avtal med CompGroup Medical Sweden AB 
avseende PMO tilläggslicenser från 28 till 35 offertnr 
0350860517   

 
Beslut om förlängd avstängning i de frivilla 
skolformerna enligt 5 kap 18 § med omedelbar verkan 
till som längst 2020-12-17, Lindeskolan IMD    

 
 
2019-08-09 Avslaget val av Stadsskogsskolan 

 
2019-08-13 Avslaget val av Stadsskogsskolan 

 
2019-09-03 Beviljad interkommunal ersättning Ervalla 
fritidshem Örebro Dnr BUN 2019/20 

 
Beviljat val av Frövi Upptagningsområde      

 
2019-08-21 Begäran om yttrande över Brodalen 21:7 
tidsbegränsat bygglov för förskola med svar från 
verksamhetschef förskola Dnr BUN 2019/103 

 
Delegationsbeslut avseende anställning: 
Tillsvidareanställning: 41 st 
Visstidsanställning: 61 st 
 
Tillsvidareanställning typ av tjänst: 
- Förskole assistent 
- Barnskötare  
- Speciallärare  
- Studie- och yrkesvägledare  
- Instruktör  
- Elevhemsföreståndare  
- Lärare idrott  
- Klassassistent  
- Förskollärare  
- Lärarassistent  
- Lärare matematik/Fysik 
- Lärare grundskola, årskurs F-3 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Visstidsanställning typ av tjänst: 
- Förskole assistent 
- Barnskötare  
- Klassassistent  
- Lärare årskurs 4–6 
- Lärare idrott  
- Obehörig förskollärare 
- Modersmålslärare 
- Lärare  
- Sjuksköterska  
- Studie- och yrkesvägledare  
- Elevassistent  
- Förskole assistent  
- Lärare Naturkunskap 
- Instruktör Volleyboll 
- Lärare årskurs 1–3 
- Lärare grundskolan inr tidigare år 
- Leg psykolog/teamledare 
-  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §113/19 
 
Meddelanden 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
meddelanden. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2019-08-20 Uppföljning av kvalitetsgranskning av 
betygssättning på högskoleförberedande program vid 
Lindeskolan 2, dnr 400–2017:10213 - ärendet avslutas 
Dnr BUN 2018/167 

 
2019-03-14 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2019-03-14    

 
2019-06-18 Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 
2030 Dnr  

 
2019-08-23 Delegationsbeslut av förskolechef Marie 
Fredriksson Blom om beviljad utökad tid på förskola 
enligt skollagen kap 8 2019-08-16 - 2019-10-22 Dnr 
BUN 2019/12 

 
2019-08-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 augusti 2019 § 136 - Reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden Dnr BUN 2019/38 

 
2019-08-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 augusti 2019 § 139 - 
Medborgarförslag om fortsatt drift av F1-5 i 
Ramshyttans skola Dnr BUN 2019/68 

 
2019-08-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 augusti 2019 § 130 - Uppföljning 
och analys 2019 - månadsvis uppföljning från 
förvaltningarna Dnr BUN 2019/61 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2019-08-27 Protokoll från Förskolor östra 
samverkansgrupp 2019-08-27    

 
2019-09-06 Protokoll från Förskolor västra 
samverkansgrupp 2019-08-27    

 
2019-05-15 Protokoll från Särskolan samverkansgrupp 
2019-05-15    

 
2019-08-19 Protokoll från Särskolan samverkansgrupp 
2019-08-19    

 
2019-09-04 Svar på kompletterande frågor angående 
hantering skolnedläggning Ramshyttan Rockhammars 
skola 2019-07-13 och insändare i Lindenytt Dnr BUN 
2018/259 

 
2019-08-22 Beslut efter kvalitetsgranskning av 
undervisning med digitala verktyg - matematik och 
teknik i grundskolans åk 7–9 i Lindesbergs kommun, 
dnr 400–2018:6938 Dnr BUN 2018/303 

 
2019-08-12 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2019-08-12    

 
2019-08-13 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2019-08-13    

 
2019-09-03 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2019-09-03    

 
2019-08-16 Beslut om föreläggande med avseende på 
inomhusmiljö Förskolan Kungsfågeln dnr M-2018-
231:11 Dnr BUN 2018/29 

 
2019-08-16 Beslut om föreläggande med avseende på 
inomhusmiljö Förskolan Björken dnr M-2018-233:8 Dnr 
BUN 2018/29 

 
2019-08-16 Lindesberg Kyrkberget 1:4 förslag till 
beslut om föreläggande med avseende på inomhusmiljö, 
förskolan Kyrkberget dnr M-2018-235:8 Dnr BUN 
2018/29 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2019-08-16 Beslut om föreläggande med avseende på 
inomhusmiljö, Förskolan Gläntan dnr M-2018-234:9 Dnr 
BUN 2018/29 

 
2019-08-16 Beslut om föreläggande med avseende på 
inomhusmiljö, Mosebacke förskola dnr M-2018-238:9 
Dnr BUN 2018/29 

 
2019-08-16 Beslut om föreläggande med avseende på 
inomhusmiljö Förskolan Stöttestenen dnr M-2018-242:7 
Dnr BUN 2018/29 

 
2019-08-16 Beslut om föreläggande med avseende på 
inomhusmiljö Förskolan Tallbacken dnr M-2018-228:8 
Dnr BUN 2018/29 

 
2019-08-16 Beslut om föreläggande med avseende på 
inomhusmiljö Näsby förskola dnr M-2018-254:11 Dnr 
BUN 2018/29 

 
2019-08-16 Beslut om föreläggande med avseende på 
inomhusmiljö Förskolan Skogsdungen dnr M-2018-
240:8 Dnr BUN 2018/29 

 
2019-08-16 Beslut om föreläggande med avseende på 
inomhusmiljö Förskolan Grönsiskan dnr M-2018-226:8 
Dnr BUN 2018/29 
 
_________________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §114/19 
 
Informationsärenden 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2019-05-12 Beslut om nationellt godkänd 
idrottsutbildning gällande Handboll 2020/21 Dnr BUN 
2018/297 

 
2019-05-12 Beslut om nationellt godkänd 
idrottsutbildning gällande Rytmisk gymnastik 2020/21 
Dnr BUN 2018/297 

 
2019-05-12 Beslut om nationellt godkänd 
idrottsutbildning gällande Volleyboll 2020/21 Dnr BUN 
2018/297 
 
____________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-10-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §115/19 
 
Övriga frågor 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden lyfte nedanstående övriga frågor. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Handlingar till barn- och utbildningsnämnden 
Vid extra utskick via post så kan nämndens ledamöter få 
handlingarna nära sammanträdesdag. 
 
Från och med november månad så kommer barn- och 
utbildningsnämnden få sina handlingar digitalt.  

 
___________ 
 

 

 




