
KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medbarn- och utbildningsnämnden,
Måndag den 13 januari 2020, kl 9:00. Näset, Lindesbergs kommunhus

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller
rakvatten!

Linda Svahn Ellinor Halldan
Ordförande Sekreterare

Ledamöter
Linda Svahn, ordförande (S)
Joacim Hermansson (S)
Zaki Habib (S)
Magnus Storm, v ordförande (C)
Maud Segerstedt (C)
Anders Blank (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Tomas Klockars (M)
Ingrid Rörick Richter (L)
Mats Seijboldt
Fredrik Rosenbecker (SD)

Ersättare
Kent Wanberg (S)
Farhia Ahmed Shekh (S)
Intisar Alansari (S)
Liesel Ivarsson (C)
Emmanuel Hakizimana (C)
Agnetha Lindkvist (V)
Lillemor Bodman (M)
Helene Lundin (KD)
Stefan Andersson (MP)
Jari Mehtäläinen (SD)
Vakant (SD)

Föredragningslista
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Nr. Ärende Dnr Föredragande sid 

Val av justerare 

Sekretessärenden 

Beslutsärenden 

1. Val till BUN au 3 

2. Kvalitetsdag grundskolan BUN 
2019/91 

5 

3. Lindeskolans utbud höstterminen 2020 BUN 
2019/164 

7 

4. Kris- och beredskapsplan för barn- och
utbildningsnämnden

BUN 
2019/138 

9 

5. Mobiltelefonfri grundskola 29 

6. Avgifter inom Kulturskolan Garnalia - 

7. Goda exempel - 

8. Delegationsärenden 33 

9. Meddelanden 35 

10. Informationsärenden

- Tilldelning av medel från SKL för att
pröva en kunskapsbaserad metod för
att förebygga kränkningar och våld i
skolan

- Vitesföreläggande vid frånvaro

37

11. Övriga frågor
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 37 (39) 
Sammanträdesdatum: 

Kommunfullmäktige 2019-12-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KF §209/19 Dnr: KS 2019/359 

Fyllnadsval och avsägelse från uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden för Amanda 

Funk (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Amanda Funks (SD) avsägelse som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden

2. utse Mats Seijboldt (SD) till ny ledamot
3. platsen som ersättare lämnas vakant.

Ärendebeskrivning 

Amanda Funk (SD) har inkommit med en avsägelse som ledamot 
i kommunfullmäktiges valberedning. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna Amanda Funks (SD) avsägelse som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden

2. utse Mats Seijboldt (SD) till ny ledamot
3. platsen som ersättare lämnas vakant.

_____ 

För åtgärd: 

Nämndsekreterare 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
Amanda Funk (SD) 
Mats Seijboldt (SD) 
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Dagordning Kvalitetsdag grundskolan 
Finnåkers kursgård 

8.30-9.30   
Micke och Åsa presenterar de områden vi arbetar med 
tillsammans i grundskolan i Lindesberg och varför? 

9.30 -10.00 Fika 

10.00-12.00  
Speeddating Rektorer-nämnd 

 Ordning och reda, lektionsstruktur
 Dokumentation, ekonomi

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.30  
Speeddating Rektorer-nämnd 

 Resultat

14.30-15.00 Fika 

15.00-16.00  
Reflekterande samtal Nämnden-förvaltning 

16.00-16.30  
Linda och Thomas sammanfattar och avslutar 
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Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr:  
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-12-17  Dnr 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

0581-811 86 

Gymnasiechef Staffan Hörnberg 

staffan.hornberg@lindesberg  

Barn- och utbildningsnämnden 

Gymnasieskolans utbud HT 2020 

Förslag till beslut: 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att inriktningen medier, 

information och kommunikation inom Samhällsvetenskapliga 

programmet läggs ned från och med läsåret 2020. 

Ärendebeskrivning 

Gällande Samhällsvetenskapliga programmets inriktning medier, 

information och kommunikation har det inte funnits elevunderlag och 

tillräckligt söktryck från eleverna på det samhällsvetenskapliga 

programmet de senaste två åren. Senaste årgången startade 2016.  

Det finns alltså inga elever som går på inriktningen i dagsläget. Mot 

bakgrund av kravet på effektiviseringar inom gymnasieorganisation 

2020 och även kommande år är det logiskt att lägga ned denna 

inriktning. Om den skulle finnas med till nästa läsår som valbar 

inriktning och det finns elever som söker, måste skolan anställa ca 50% 

lärare extra, eftersom det i dagsläget ej finns denna resurs. 

För de elever som är extra intresserade av media finns det möjlighet att 

gå det Estetiska programmet, som också är ett högskoleförberedande 

program. Den inriktningen heter estetik och media.  

Ärendets beredning 

Ärendet har behandlats av förvaltningschef, gymnasiechef och rektor. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

Konsekvenser 

Mot bakgrund av att det inte har funnits sökande till inriktningen och att 

det även tidigare har varit ett svagt söktryck, är bedömningen att denna 

förändringen inte på ett nämnvärt skulle påverka Lindeskolan 

attraktivitet som lärosäte.  

Thomas Lindberg Johan Dietrichson 

Förvaltningschef Rektor 
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Staffan Hörnberg 

Gymnasiechef 

 

 

 

 

Meddelas för åtgärd: 

 

För kännedom: 

 

Bilagor: 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2019-11-12  BUN 2019/138 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tjänsteskrivelse - Kris- och beredskapsplan för barn- och 

utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 att godkänna Kris- och beredskapsplan för barn- och 

utbildningsförvaltninegn 

Ärendebeskrivning 

Ärendets beredning 

Planen har tagits fram av representanter från elevhälsan, under ledning av 
chefen för elevhälsan. 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Chefen för elevhälsan 
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Kris- och beredskapsplan fo r  
Barn- och utbildningsfo rvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 
›› Plan/Program 
Riktlinje 
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Fastställt av: Barn- och utbildningsnämnden 
Datum:  
För revidering ansvarar: Chefen för elevhälsan 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Chefen för elevhälsan 
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen 
Dokumentet gäller till och med: 2023-12-31 
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Förskolans hälsoteam/ Elevhälsoteam 

- Leder och fördelar krisarbetet 

 Namn Telefon arbete Telefon privat 

Rektor    

Specialpedagog    

Kurator    

Psykolog    

Skolsköterska     

    

    

Vid nödsituation – larma 112 

 

 

Viktiga telefonnummer Namn Telefon arbete Telefon privat 

Verksamhetschef    

Skoladministratör    

Vaktmästare    

Kommunens växel  0581–810 00  

Socialjour kväll/helg  019–14 93 50  

Polis  114 14  

Svenska kyrkan/präst  0581-888 27  
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Innehållsförteckning 

 
Barn- och utbildningsnämnden ............................................................................................................ 1 

Innehållsförteckning ............................................................................................................................. 4 

1 Inledning ............................................................................................................................................. 5 

2 Krisarbetets fem nivåer ..................................................................................................................... 6 

3 Generella kris- och beredskapsplaner ............................................................................................. 8 

1. Beredskapsplan vid generella olyckor under barnomsorgstid/skoltid, nivå 1 och nivå .............. 8 

2. Beredskapsplan vid dödsfall i förskolan, nivå 1, 2 och eventuellt 3 ............................................. 9 

3. Beredskapsplan vid dödsfall i skolan, nivå 1, 2 och 3 .................................................................. 10 

4. Beredskapsplan för svår sjukdom i förskolan och skolan, nivå 1 och 2, ev. nivå 3 .................... 11 

5. Beredskapsplan för omhändertagande av elever som bevittnat allvarligare händelser på 

skolan (t.ex. självmordsförsök och allvarliga våldshandlingar), nivå 2 och 3 Fel! Bokmärket är inte 

definierat. 

6. Brand ............................................................................................................................................. 13 

7. Allvarliga hot-, vålds- och terrorhandlingar, nivå 4 och 5 ........................................................... 14 

8. Omhändertagande av personal .................................................................................................... 15 

9. Plan för kontakt med media ......................................................................................................... 16 

10 a) Rutiner vid misstanke om barn/elev är utsatt för våld, hedersproblematik eller sexuella 

övergrepp, nivå 1 .............................................................................................................................. 17 

10 b) Rutiner vid misstanke om att barn/elev har utsatts för våld eller sexuella övergrepp inom 

förskolans/skolans verksamhet, nivå 1, 2 och 3. ............................................................................. 18 

11 Polisanmälan ................................................................................................................................ 19 
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1 Inledning 

 

Samtliga verksamheter kan bli berörda av händelser, som för barn/elever och personal 

innebär en kris. Då vi i våra verksamheter drabbas av svår sjukdom, dödsfall, allvarliga 

olyckor eller andra svåra situationer, behöver vi klara riktlinjer som hjälp i arbetet med 

att hantera situationen.  

 

Syftet med handlingsplanen är att personal vid svåra händelser ska kunna hantera 

situationen på ett sådant sätt att alla drabbade och berörda får ett bra 

omhändertagande. Handlingsplanen ska träda i funktion vid händelser eller situationer 

där det finns risk för att individer, grupper eller samhället påverkas negativt, beroende 

på omfattning av antal drabbade/påverkade individer.  

 

Handlingsplanen består av fem olika nivåer på krisarbete. Bedömning av vilken av de 

fem nivåerna händelsen/situationen kräver sker i samråd med närmsta chef. Efter 

beskrivning av de fem olika nivåerna följer ett antal generella beredskapsplaner för 

olika händelser.  

 

Krishantering i förskola/skola bör generellt ske med tre olika perspektiv: 

- omedelbara insatser 
- på kort sikt 
- på lång sikt 
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2 Krisarbetets fem nivåer 

 

Krisplan i olika niva er, vid ha ndelse eller situation, na r det finns risk att individer, 
grupper eller samha llet pa verkas negativt, i sto rre eller mindre grad beroende pa  

omfattning av antal drabbade/pa verkade individer.  
Vid akut händelse, ring 112.  

 
 
 

 
Nivå 1 - Individnivå, barn/elev, medarbetare 
 
När något har hänt i t.ex. klassrummet, på rasten, i hemmet, när enstaka barn, elev, lärare har 
påverkats eller riskerar att påverkas. Händelsen hanteras av pedagog, klasslärare, mentor.  
 
Rektor ska informeras och konsulteras samt vid behov göra en nivåbedömning i samråd med 
FHT/EHT. 
 

 
Nivå 2 - Gruppnivå, avdelning/klass 
 
Här har rektor fått information om händelse eller situation som behöver hanteras inom 
Förskolans hälsoteam (FHT)/Elevhälsoteamet (EHT). Verksamhetschef ska informeras och 
konsulteras.  
 
-FHT/EHT samlas, där ingår rektor, specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska.  

- Fakta inhämtas. Vad har hänt? Hur ser situationen ut? 

- Vidare plan framåt, på kort och lång sikt. 

- Vem eller vilka bör ingå i teamet? Vem eller vilka arbetar operativt? 
 
Fortlöpande nivåbedömning görs vid regelbundna avstämningar i FHT/EHT. 
 
  

Nivå 1 

Nivå 2  
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Nivå 3 - Gruppnivå, klass, skola, samhälle 
 
Skolchef ska informeras och konsulteras. Skolchefen informerar ev. BUNs ordförande. 
Verksamhetschef samverkar med FHT/EHT. Bedömning görs om krisledningsarbetet ska inledas 
på strategisk nivå. 
 

- Uppdatering av nuläget. Hur ser situationen ut? 

- Vidare plan framåt, på kort och lång sikt. 

- Vem eller vilka bör ingå i det strategiska krisledningsteamet? Vem eller vilka arbetar 
operativt? 

 
Fortlöpande nivåbedömning görs. 

 
Nivå 4 - Skola, samhälle, kommunnivå 
 
Skolchef har informerat kommundirektören. Kommunens krisledningsgrupp kan aktiveras. 
Fakta inhämtas, hur ser situationen ut, vidare plan framåt, på kort och lång sikt. Vem eller vilka 
bör ingå i staben, vem eller vilka arbetar operativt. Informatör/kommunikatör kan kallas som 
stöd i mediakontakter. Kommundirektör eller räddningsledare kan kalla in POSOM.  
 

 
Nivå 5 - Skola, samhälle, kommunnivå 
 
Vid extraordinär händelse som innebär större samhällsstörning aktiveras kommunens 
krisledningsnämnd. Kommundirektör eller räddningsledare kan kalla in POSOM.  
 
En gemensam lägesbild skapas. Vad är fakta, hur ser prognosen ut, konsekvenser på kort och 
lång sikt. En plan utarbetas utifrån syfte. Uppföljning och utvärdering görs kontinuerligt. 
 

Observera 
En händelse eller situation på en förskola/skola, kan startas upp i en nivå, 
men beroende på utfall och hur situationen fortsätter utvecklas kan 
hanteringen pendla mellan olika nivåer, både uppåt och neråt. 

Nivå 3  

Nivå 4  

Nivå 5 
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3 Generella kris- och beredskapsplaner 

1. Beredskapsplan vid generella olyckor under barnomsorgstid/skoltid, nivå 1 och nivå  
 

Omedelbara åtgärder på olycksplatsen: 

- Ambulans tillkallas, kontakta vårdnadshavare till den skadade. 

- Rektor underrättas, håll barn/elever borta från platsen. 

- Rektor ger pedagogen/läraren ansvar att registrera och ta speciellt hand om dem som 

varit vittnen till olyckan.  

- Pedagogen/läraren, mentor, barn- och elevhälsa kallas in vid behov. 

- Bedömning görs om vårdnadshavarna till de övriga barnen i förskolan ska kontaktas  

- Man ser till att det finns någon vuxen hemma hos de elever som bevittnat olyckan när de 

lämnar skolan. 

 

Informationsspridning efter en händelse: 

- Eventuellt behov bedöms beträffande skriftlig information till berörda barn/elevers 

vårdnadshavare och övriga anställda vid skolan. 

- Utse en ansvarig för dokumentation av händelseförloppet. 

- Rektor informerar hemmet/hemmen om olyckan men inte om dess utgång. Vid dödsfall 

ska etablerade rutiner för sjukhus/polis följas.  

- Rektor informerar personalen. 

- Enligt nivå 2 sammankallar rektor FHT/EHT. Rektor informerar verksamhetschef. 

- Bedömning görs i FHT om hur information ska ges till barn och vårdnadshavare i 

förskolan. 

- I skolan samlar klasslärare/mentor ihop sin grupp med stöd från elevhälsan 

 Tala öppet och konkret om det som hänt utifrån det aktuella läget 

 Låt eleverna tala om sina tankar och känslor 

 Klasslärare/mentor ser till att inga elever är ensamma när de kommer hem. 

 

Efterarbete:    

- Kontakten med de berörda barnens/elevernas vårdnadshavare följs upp.  

- Rektor ansvarar för att samma dag som händelsen skett göra en anmälan till 

Arbetsmiljöverket vid arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud. 

- Informera drabbade eller anhöriga om gällande försäkringsskydd. 

- När barn/eleverna efter en olycka kommer tillbaka till skolan, ska frånvaron registreras 

noggrant. Översikten över vittnen till olyckan uppdateras.  

- Barnen/eleverna ska få sakliga uppgifter om vad som har hänt.  

- Observera eventuella efterreaktioner. Reaktionsmönstren efter en olycka kan variera 

från barn/elev till barn/elev. Kontakta elevhälsan för eventuella bedömningar av 

enskilda barns/elevers behov av särskild uppföljning.  

- Barn/elev(er) som återkommer med varaktiga skador efter olyckan följs upp av 

pedagogen när det gäller återförening med gruppen/klassen och förskole-/skolmiljön.  
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2. Beredskapsplan vid dödsfall i förskolan, nivå 1, 2 och eventuellt 3 
 

Omedelbart efter dödsfallet 

- Rektor sammankallar FHT 

- Möjlighet finns att kontakta präst i Svenska kyrkan för konsultation eller närvaro 

- Rektor informerar pedagoger och övrig personal 

- Rektor informerar övriga vårdnadshavare om vad som hänt och berättar hur förskolan 

hanterar ärendet 

 

Efterarbete:    

- Kontakten med ev. berörda barns vårdnadshavare följs upp.  

- Barnen behöver få sakliga uppgifter om vad som har hänt utifrån beaktande av ålder och 

mognad.  
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3. Beredskapsplan vid dödsfall i skolan, nivå 1, 2 och 3 
 

Omedelbart efter dödsfallet 

- Rektor sammankallar EHT. 

- Möjlighet finns att kontakta präst i Svenska kyrkan för konsultation eller närvaro 

- Rektor underrättar klasslärare och övrig personal efter kontakt med vårdnadshavare. 

- Elevens klass underrättas av klasspedagogen/läraren som behåller klassen resten av 

skoldagen och: 

 Talar öppet och konkret om vad som har hänt 

 Låter eleverna tala om sina tankar och känslor 

 Ser till att ingen elev är ensam efter hemkomsten 

- Respektive lärare underrättar övriga klasser. 

- Flaggan hissas på halv stång, när alla klasser har informerats. 

- Alla vårdnadshavare i den avlidne elevens klass kontaktas och underrättas under dagens 

lopp. 

- Minnesstund hålls i skolans samlingssal eller eventuellt i elevens klassrum efter 

samarbete med vårdnadshavare, helst dagen efter att dödsfallet har blivit känt. EHT 

deltar utifrån behov. 

- En skrivelse utarbetas till vårdnadshavare och skickas med eleverna hem samma dag 

som dödsfallet blivit känt. Förslag till text:  

 
 
Till hemmen 
 
Klass X har idag mottagit det sorgliga beskedet att NN är död. Vi har i varje klass försökt sätta 
ord på det ofattbara som har hänt och försökt formulera tankar kring vad det innebär att en vän 
har dött. En sådan här händelse påverkar naturligtvis oss alla och i synnerhet barn/eleverna 
mycket starkt. Vår skola kommer at präglas av denna tragedi under en tid framöver. Vi kommer 
att avsätta mycket tid för att tala om det inträffade.  
 
Det är mycket betydelsefullt för barn/eleverna att man även hemma talar öppet om det som har 
hänt. I skolan kommer elevhälsoteamet; kurator, psykolog och skolsköterska att finnas till 
hands.  
 
Vi känner att det är viktigt att ni därhemma får veta vad vi hittills gjort så att ni ska kunna hjälpa 
oss med det arbete vi har påbörjat. Av det skälet kallar vi alla vårdnadshavare i klass X till ett 
möte (datum/klockslag/plats). Även andra vårdnadshavare till barn som är starkt berörda av 
sorgen är välkomna att delta.  
 
Rektor 
Klasslärare, mentor 
 
Begravningsdagen 

- Någon från EHT tar reda på om de anhöriga vill att klasskamraterna deltar på 
begravningen. 

- Om de anhöriga ger klartecken till detta, måste klassen förberedas och vårdnadshavare 
informeras  

- Det är bra om så många som möjligt i klassen deltar. Det kan ha stor betydelse för 
fortsatt sorgbearbetning. Frivilligt givetvis. Barn/elever upp till åk 6 bör ha vuxen med 
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sig. Förberedelse viktigt. Klassen hålls samlad under dagen. Kort minnesstund i samband 
med att flaggan hissas på begravningsdagen.  

4. Beredskapsplan för svår sjukdom i förskolan och skolan, nivå 1 och 2, ev. nivå 3 
 

Första fasen 

- Vårdnadshavare informerar förskola eller skola 

- FHT/EHT sammankallas. 

- Rektor/rektor och pedagog avtalar med vårdnadshavarna om vilka som ska informeras 

och hur det ska göras.  

- Information ges till barn och barn/elever, enligt överenskommelse med 

vårdnadshavarna. 

 

Uppföljningsfasen 

- Ansvarig pedagog har kontakt med vårdnadshavarna när barnet inte är på 

förskolan/skolan 

- Klargör hur uppföljningen ska göras. Informera genom dialog vad som finns att erbjuda 

och gör en gemensam planering under uppföljningsfasen, en kontaktperson utses. 

- Överväg hembesök/sjukbesök. 

- Skicka en hälsning med teckningar från avdelningen eller klassen. 

- Kom överens med vårdnadshavarna om en fast kontaktperson med både barnet/eleven 

och vårdnadshavarna. 

- Kontaktpersonen skriver ner avtal, överenskommelser och arbete i en egen logg.  
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5. Beredskapsplan för omhändertagande av elever som bevittnat allvarligare händelser 

på skolan (t.ex. självmordsförsök och allvarliga våldshandlingar), nivå 2 och 3 
  

- EHT sammankallas 

- Rektor underrättar klasslärare och övrig personal om vad som har hänt och hur det 

kommer att hanteras 

- Rektor ansvarar för att nödvändig och lämplig information ges till vårdnadshavare 

  

- Klasspedagogen/läraren möter klassen och vid första tillfälle: 

- Talar om vad som har hänt med de som har bevittnat händelsen.  

- EHT kan vara behjälplig till klasspedagog/lärare om behov och önskemål finns, att prata 
om det som har hänt, om lämpligt beteende, om behov finns, samt om ev. behov av 

vidare stöd. 

 

 

  

21



13 
 

6. Brand 
 

- RÄDDA dem som befinner sig uppenbar fara. 

- VARNA övriga som hotas av faran 

- LARMA räddningstjänst, RING 112, informera om var det brinner, vilken förskola/skola 

på vilken plats i förskolan/skolan, om det finns innestängda människor och vem som 

ringer.  

 

Lokalerna är försedda med utrymningslarm. Vid intryckning av alarmknapp kommer 

utrymningslarmet att starta och sirener att tjuta.  

 

- UTRYM, följ skyltar och utrymningsplan. Använd inte hiss. Bege er till 

förskolans/skolans återsamlingsplats. Ställ upp barn/elever och personal, grupp- eller 

klassvis. Räkna antal enligt grupp- eller klasslistor. Invänta rektors information.  
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7. Allvarliga hot-, vålds- och terrorhandlingar, nivå 4 och 5 
 
Personal som får kännedom om allvarliga hot-, vålds- och terrorhandlingar kontaktar omgående 

rektor. Polis kontaktas. Verksamhetschef och skolchef informeras.  

 

- Fakta inhämtas 

- Uppdatering av nuläget. Hur ser situationen ut? 

- Vidare plan framåt, på kort och lång sikt. 

- Vem eller vilka bör ingå i det strategiska krisledningsteamet? Vem eller vilka arbetar 
operativt? 

 
Det rekommenderas att skolor förbereder sig genom att gå igenom och använda 
Skolverkets “Väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om det händer”. 
  

23



15 

8. Omhändertagande av personal

EHT arbetar främst med barn/elever, men lärare kan behöva hjälp i krissituationer. Till stor del 

gäller samma principer som till barn/elever. Respekt för individers olika sätt att hantera sorg 

och kris, de första dagarna efter en allvarlig händelse kan många känna oro och stark otrygghet, 

ha svårt med koncentration och sömnproblem. Skolans ledning och alla medarbetare har ett 

ansvar för att vara uppmärksamma på varandra. Om någon har långvariga problem bör man se 

till att få en professionell bedömning av uppföljningsbehovet för att inte riskera 

långtidssjukskrivning.  

Rektor informerar personalchef, arbetsmiljöverket och fackförening vid allvarlig händelse. 
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9. Plan för kontakt med media

Rektor ansvarar för mediakontakt vid händelse på förskolan/skolan i samråd med 

verksamhetschef. Skolchefen informeras. 

Kommunens informatör kontaktas vid behov. 

Gott samarbete med media är önskvärt. Om ansvarig chef inte kan uttala sig på grund av 

rådande omständigheter, är ”ingen kommentar” inte att rekommendera. 

Förslag vid mediakontakter: 

Samarbeta med media genom att erbjuda pressträffar vid behov. Ge saklig information utifrån 

bedömning om vad man i nuläget kan uttala sig om. Kortfattad och saklig beskrivning av 

händelseförloppet: endast fakta, inga spekulationer. 

 VAD har hänt?

 VAR har det hänt?

 VEM är drabbad? Tänk på sekretessen! Barn, elev, medarbetare

 NÄR hände det?

 VILKA åtgärder har vidtagits/behöver vidtas?

Exempel på kompletterande uttalanden: 

 Utrycka deltagande i sorgen. Beklaga mycket starkt det som hänt.

 ”Vi följer Barn- och utbildningsförvaltningens krisplan”.

 ”Vi arbetar just nu med uppföljning beträffande berörda barn/elever”.

 ”Elevhälsoteamet har kopplats in och bistår skolan och barnen/eleverna”.

 ”Jag ber om förståelse för att jag inte kan kommentera saken just nu, men vi kan komma

överens om senare kontakt”.

Viktigt att tänka på: 

 Anhöriga informeras alltid först vid en kris. Överväg att erbjuda möte, för strukturerad

och ordnad kommunikation. Ge hjälp, råd och stöd hur anhöriga kan förhålla sig till

media.

 Skydda barn/elever, personal och anhöriga från media.

 Samla berörda, barn/elever, personal, ev. anhöriga för information, vad som hänt, vad

som kommer att hända framåt. Erbjud stöd från elevhälsoteamet.

 Händelsen kan vara offentlig, berätta utan att nämna namn.

 För dagbok, notera kontakter och händelser för egen del.
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10 a) Rutiner vid misstanke om barn/elev är utsatt för våld, hedersproblematik eller 

sexuella övergrepp, nivå 1 
 

1. Vid misstanke om att barn/elev är utsatt för våld, hedersproblematik eller sexuella övergrepp 

kontakta omedelbart rektorn. Observera att all personal inom förskola och skola har 

anmälningsplikt enligt SOL kap 14 §1 vid misstanke om barn far illa. Orosanmälan och 

konsultation görs skyndsamt till socialtjänstens mottagningsgrupp 0581-810 00.  

 

Kontakta polis vid misstanke om att allvarligt hot eller fara för barnet föreligger. Dokumentera 

noggrant den information som ligger till grund för misstankarna. Skolan har inget 

utredningsansvar. Utredningsansvaret åligger socialtjänst och polis. 

 

 Kontakta ej vårdnadshavarna utan att konsultera socialtjänsten/polisen, vid misstanke 

om barn far illa i hemmet.  

 Rektor tar i samråd med socialtjänst/polis samt elevhälsoteam beslut kring vad som är 

nödvändiga åtgärder för att få en fungerande förskole-/skolmiljö under utredningstiden. 

 Rektor ansvarar för att vid behov ge nödvändig information till övrig personal. 

 Rektor erbjuder vid behov krishantering till berörd personal. 
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10 b) Rutiner vid misstanke om att barn/elev har utsatts för våld eller sexuella övergrepp 

inom förskolans/skolans verksamhet, nivå 1, 2 och 3. 
 

1. Vid misstanke om att barn/elev är utsatt för våld eller sexuella övergrepp inom 

förskolans/skolans verksamhet, kontakta omedelbart rektorn som kontaktar vårdnadshavarna. 

Observera att all personal inom förskola och skola har anmälningsplikt enligt SOL kap 14 §1 vid 

misstanke om att barn far illa. Orosanmälan och konsultation görs skyndsamt till socialtjänstens 

mottagningsgrupp 0581-810 00. 

 

Kontakta rektor omgående vid första kännedom, oro eller misstanke om ett barn misstänks vara 

utsatt av personal. Kontakta polis vid misstanke om att allvarligt hot eller direkt fara för barnet 

föreligger. Dokumentera noggrant den information som ligger till grund för misstankarna.  

 

2. Rektor informerar verksamhetschef och skolchef omgående. Bedömning görs kontinuerligt 

vilken nivå det handlar om.  

 

 Gör gemensam planering hur detta ska hanteras på individnivå, bedöm vad som blir bäst 

och säkrast för barnet/eleven 

 Rektor tar i samråd med socialtjänst/polis samt elevhälsoteam beslut kring vad som är 

nödvändiga åtgärder för att få en fungerande förskole-/skolmiljö under utredningstiden. 

 Samtala, återkoppla ev. med berörd elev (utifrån ålder och mognad) samt föräldrar om 

fortsatt planering.  

 Rektor ansvarar för att vid behov ge nödvändig information till övrig personal. 

 Rektor erbjuder vid behov krishantering till närmsta och övrigt berörd personal. 

 Se Plan för kontakt med media (sid 14) 
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11 Polisanmälan 
 

Det finns inte några nationella föreskrifter som anger om, hur eller när polisen ska kopplas in. 
Det enda reglering som finns är anmälningsplikt enligt 14 kap 1 § SoL som gäller alla anställda 
inom barnomsorg och skola. 
 
Huvudregler för skolorna i Lindesbergs kommun: 

 Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras 
 Skolan ska polisanmäla alla brott som utförs i skolan eller i anknytning till skoldagen 
 Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även i de fall där gärningsmannen inte fyllt 

15 år. 
 Huvudregel är att rektor anmäler till polisen 

 
Skolans utgångspunkt är att brott och kriminalitet ska behandlas på samma sätt i skolan som i 
övriga delar i samhället. Det är därför polisens, inte skolans, uppgift att bedöma om eller när ett 
brott har begåtts.  
 
När det kommit till skolans kännedom att ett barn/ungdom har blivit utsatt för ett brott i skolan 
eller på skoltid ska skolan, skyndsamt ta kontakt med barnets/ungdomens vårdnadshavare och 
berätta om det inträffade. Skolan och föräldrarna ska då ha en dialog om vem av dem som ska 
vända sig till polisen för att göra polisanmälan. Om föräldrarna inte vill, vågar eller kan vända sig 
till polisen ska skolan vända sig till polisen för att göra en polisanmälan om det inträffade 
brottet. Observera, annat tillvägagångssätt om den misstänkte förövaren är förälder eller annan 
nära relation i hemmet. 
 
När skolpersonal blir utsatt för brott i skolan eller under skoltid ska skolans rektor göra 
polisanmälan.  
 
Om en polisanmälan görs, har skolan ett särskilt ansvar i det fortsatta barn/elevarbetet med de 
inblandade parterna, att förhålla sig professionellt och neutralt, så de inblandade kan fortsätta 
sin skolgång på bästa sätt, eftersom: 
 

- offer och gärningsman kanske är kvar i samma klass,  
- det kanske finns behov att bearbeta offrets konsekvenser,  
- det kan finnas en konflikt mellan offer och förövare, eller att andra i skolan har blivit 

påverkade av händelsen, t.ex. lärare, kamrater och föräldrar. 
 
Vid brott begångna av personal eller övriga 
Vid en händelse av att en brottslig handling utförs av någon i personalen eller annan övrig t.ex. 
andra föräldrar eller besökare på skolan (hot, eller våld mot en elev eller kollega, tillgreppsbrott, 
skadegörelse eller övergrepp) är det inte rektor utan kommunens personalchef, 
verksamhetschef eller skolchef som ska polisanmäla händelsen.  
 
En polisanmälan görs enklast via polisens hemsida www.polisen.se eller genom att ringa 114 14 
om det inte är nödfall, ring då 112. En skriftlig anmälan bör göras så snart som möjligt. 
 
En polisanmälan ska innehålla: 
Kort redogörelse utan att ta ställning till det inträffade. Skolan ska inte utreda händelsen i 
polisär mening. Dokumentera skador, t.ex. ta kort. Anmälan bör göras skyndsamt, helst samma 
dag som brottet kommer till skolans kännedom.  
Vid behov, se vidare dokument Polisanmälningar i skolan på Linnet. 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 21 (32) 
Sammanträdesdatum: 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN §34/19 Dnr: BUN 2019/35 

Mobiltelefonfri skoltid i kommunens grundskolor 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 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.

Ärendebeskrivning 

Liberalerna har lämnat in förslag för att öka trygghet, studiero 
och kunskapsresultat i grundskolan. 

Liberalernas förslag (BUN 2019/35–1) är 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 dagen. Rektor bestämmer också hur skolan 
ska förvara mobiltelefonerna under skoldagen. 

5
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 22 (32) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2019-03-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar 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. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef Gr 
För kännedom 
Förvaltningschef  
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 7 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

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. 

 
Ovanstående löses på 7–9 skolorna genom att eleverna i första 
hand uppmanas att inte ta med sig mobiltelefonen till skolan. 
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LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 8 (35) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2019-12-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

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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Behandling Typ
Beslut om tilläggsbelopp Solberga förskolor vårterminen 2020 Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp Löa skolas förskola Trollebo 2020 Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp Löa skola vårterminen 2020 Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp Löa skola vårterminen 2020 Delegationsärende

Ansökan om tilläggsbelopp Löa skola vårterminen 2020 Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp Löa skola vårterminen 2020 Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp Karl Johans skola Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp Löa skola vårterminen 2020 Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp Löa skola vårterminen 2020 Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorpsskolan 2019-11-27 
ärendenr 54 - återkoppling till huvudmannen senast vecka 3, 2020

Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorpsskolan 2019-11-25 
ärendenr 55 - återkoppling till huvudmannen senast vecka 3, 2020

Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling Hagabackens skola 2019-11-14, 
ärendenr ht 19-2 - ärendet bedöms utrett och klart

Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling på Tallbackens förskola 2019-11-26 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 51 2019

Delegationsärende

Delegationsbeslut trakasserier på Stadsskogsskolan under längre tid, ärendenr 
27 - återkoppling till huvudmannen senast vecka 51 2019

Delegationsärende

Yttrande till kammarrätten gällande Överklagan av beslut om rätt att ta del av 
allmän handling om orosanmälningar

Delegationsärende

Beviljat val av Fröviskolan Delegationsärende

Uppföljning av kränkande behandling på Brotorpsskolan Södra 2019-09-20 
ärendenr 1 - ärendet bedöms utrett och klart

Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorpsskolan 2019-11-12  
ärendenr 53 - ärendet bedöms utrett och klart

Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorpsskolan 2019-11-12  
ärendenr 52 - ärendet bedöms utrett och klart

Delegationsärende

Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorpsskolan 2019-10-23 
ärendenr 51 - ärendet bedöms utrett och klart

Delegationsärende

8
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Delegationsbeslut av Carina Almgren, Lindeskolan, om beviljade dagliga resor 
2019-11-13

Delegationsärende

Delegationsbeslut av förskolechef Marie Fredriksson-Blom om beviljad utökad 
tid på förskola enligt skollagen kapitel 8 2019-10-01 - 2020-01-15

Delegationsärende

Delegationsbeslut av förskolechef Monica Lindström om beviljad utökad tid på 
förskola enligt skollagen kapitel 8 2019-10-14 - 2020

Delegationsärende

Avtal om interkommunal ersättning med Birgittaskolans för fritidshem Delegationsärende

Beviljat val av Stadsskogsskolan Delegationsärende

Beviljat val av förskolan Björken Delegationsärende

34



Behandling Typ
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 25 november 2019 
§182 - Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Meddelanden

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 november 
2019 §2018 - Motion från Lillemor Bodman (M) om integrationsarbete i 
Lindesbergs kommun

Meddelanden

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 25 november 2019 
§186 - Fyllnadsval efter Elin Axelsson (S)

Meddelanden

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 november 
2019 §196 - Årshjul för planering och uppföljning 2020.pdf

Meddelanden

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 26 november 
§2015 - Uppföljning och analys 2019- månadsvis uppföljning från
förvaltningarna .pdf

Meddelanden

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 25 november 2019 §187 - Revisorernas 
bedömning och granskning av delårsrapport 2019

Meddelanden

Delårsrapport och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 
januari-juni 2019

Meddelanden

Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2019-11-
08

Meddelanden

Beslut om klagomål, IVO dnr 3.4.1-43193/2019-3 Meddelanden

Protokoll Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 2019-11-07

Meddelanden

Information om Migrationsverkets neddragningar i Lindesberg 4.2.1-2019-
39894

Meddelanden

Protokoll från Brotorpsskolans samverkansgrupp 2019-10-30 Meddelanden

Anmälan om kränkande behandling vid Ekbackens skola, BEO 
Skolinspektionen dnr SI 2019:6663

Meddelanden

Anmälan om kränkande behandling vid Ekbackens skola, BEO 
Skolinspektionen dnr SI 2019:9079

Meddelanden

Överklagan av beslut om rätt att ta del av allmän handling om 
orosanmälningar

Meddelanden

9

35



36



10

37



38



39



40


	Beslutsärenden
	1 Val till BUN au s3
	2 Kvalitetsdag grundskolan s5
	3 Lindeskolans utbud höstterminen 2020 s7
	4 Kris- och beredskapsplan för barn- och utbil...s9
	Kris- och beredskapsplan BUN 2019-05-02.docx

	5 Mobiltelefonfri grundskola s29
	§6/20 Avgifter inom Kulturskolan Garnalia
	§7/20 Goda exempel

	Delegationsärenden
	 Delegationsbeslut av förskolechef Monica Lindströ...
	 Delegationsbeslut av förskolechef Marie Fredrikss...
	 Delegationsbeslut av Carina Almgren, Lindeskolan,...
	 Yttrande till kammarrätten gällande Överklagan av...
	 Beviljat val av förskolan Björken
	 Beviljat val av Stadsskogsskolan 
	 Beviljat val av Fröviskolan
	 Avtal om interkommunal ersättning med Birgittasko...
	 Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorp...
	 Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorp...
	 Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorp...
	 Uppföljning av kränkande behandling på Brotorpssk...
	 Delegationsbeslut trakasserier på Stadsskogsskola...
	 Delegationsbeslut kränkande behandling på Tallbac...
	 Delegationsbeslut kränkande behandling Hagabacken...
	 Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorp...
	 Delegationsbeslut kränkande behandling på Brotorp...
	 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola vårterminen 20...
	 Ansökan om tilläggsbelopp Löa skola vårterminen 2...
	 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola vårterminen 20...
	 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola vårterminen 20...
	 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola vårterminen 20...
	 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola vårterminen 20...
	 Beslut om tilläggsbelopp Löa skolas förskola Trol...
	 Beslut om tilläggsbelopp Solberga förskolor vårte...
	 Beslut om tilläggsbelopp Karl Johans skola 

	Meddelanden
	 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningen...
	 Protokoll från Brotorpsskolans samverkansgrupp 20...
	 Information om Migrationsverkets neddragningar i ...
	 Protokoll Specifika samverkansrådet för skola, ut...
	Protokoll SSR 2019-11-07.pdf
	191021 Regional statistiksammanställning inom skol...
	Skolresultat 2019.pdf
	KCRD 191107, tema skolresutlaten i hela regionen h...
	Regional samverkan skola, L Hultkrantz.docx
	Verksamhetsplan till KCRD, 2019.pdf
	VP 2020 - SSR 20191107.pdf

	 Anmälan om kränkande behandling vid Ekbackens sko...
	 Anmälan om kränkande behandling vid Ekbackens sko...
	 Överklagan av beslut om rätt att ta del av allmän...
	 Beslut om klagomål, IVO dnr 3.4.1-43193/2019-3
	 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträd...
	 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträd...
	 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 25 november 20...
	 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammantr...
	 Delårsrapport och barn- och utbildningsnämndens v...
	 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträd...
	 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammantr...

	Informationsärenden
	 Beslut om vitesföreläggande vid frånvaro
	 Tilldelning av 170 000 kronor från SKL för att pr...s33

	Övriga frågor



