
KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde medBarn- och utbildningsnämnden,
måndag den 16 mars 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 Anna Lundström/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)

Föredragningslista



 

 

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare     

 Beslutsärenden     

1. Kvalitetsdagar år 2020    

2. Pedagogiska priset 2019/2020    

3. Verksamhetsdagar år 2020    

4. Delegationsärenden     

5. Meddelanden     

6. Informationsärenden 

Information om Region Örebro läns beslut om 
förändrad busstrafik  

    

7. Övriga frågor     
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Denna behandling har inget tillhörande dokument
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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. 
 
 

  



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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2020-03-13  BUN 2019/164 

 Gymnasieskola 
Staffan Hörnberg 
   
Staffan.Hornberg@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 
 

Effektiviseringar Lindeskolan 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. årskurs 1 på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Industritekniska 
programmet samt Vård- och omsorgsprogrammet inte startas 
höstterminen 2020.  

2. Lärlingsutbildningen på Fordonsprogrammet startas inte under 
höstterminen 2020.     

Ärendebeskrivning 

Söktrycket till RL-, IN och VO-programmet har under flera år legat lågt.  
Enligt preliminära siffror 2020-03-12 är antalet förstahandssökande till RL-
programmet 3 elever varav 3 är antagna, IN-programmet 7 elever varav 6 är 
antagna och på VO-programmet rör det sig om 11 elever varav endast 3 är 
antagna i dagsläget. Det är svårt att genomföra en kvalitetssäkrad och för 
eleverna utvecklande utbildning med så få elever även om det i vissa 
sammanhang genomförs samläsning med andra grupper i 
gymnasiegemensamma ämnen. Vidare är det tveksamt om det går att försvara 
kostnaderna i ett läge då gymnasieskolan brottas med ett stort underskott.        
 
Mot bakgrund av det stora antalet sökande på Fordonsprogrammet och 
behovet av lärarpersonal i årskurs 1 skulle en nedläggning av 
lärlingsutbildningen skapa en möjlighet att minska bemanningen med ca 1 
tjänst. Det rör sig om att det inte kommer att ske en ersättningsrekrytering för 
en lärare som nyligen har avslutat sin anställning. Förändringen berör HT 
2020 en elev som det finns alternativa lösningar för.   
 
Konsekvenser 

Om årskurs 1 inte startas finns det en risk att ett eller flera av de berörda 
programmen på sikt kan komma att läggas ned. Det skulle innebära att ett 
antal lärare i karaktärsämnen blir övertaliga. Vidare kan det påverka 
kompetensförsörjningen i Lindesberg med omnejd. 

Det är svårt att bedöma om elever som har sökt till angivna program kommer 
att välja andra skolor vilket innebär ökade interkommunala kostnader. 
Valmöjligheterna för elever som söker IC minskar. 
Elever som söker programmen i andra hand kan beröras om de inte kommer 
in på sitt förstahandsval.       
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Thomas Lindberg Staffan Hörnberg 
Förvaltningschef Handläggare 
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