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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
2019-04-08  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-04-08 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

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

 

 

  

Plats och tid: 

 
Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:15 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Eriksson (C) 
Maud Segerstedt (C) 
Anders Blank (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) § 41–48 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter ((L)) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Ersättare: Elin Axelsson (S) 
Agnetha Lindkvist (V) 
Lillemor Bodman (M) tjänstgörande, ers Pär-Ove Lindqvist (M) § 49–53 
Helene Lundin (KD) 
Stefan Andersson (MP) 
Mats Seijboldt (SD) tjänstgörande, ers Amanda Funk (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Övriga 

deltagare: 
Lillemor Bodman 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Jessica Andersson, ekonom 
Marta Eriksson, ekonom 
Jessica Brogren, kanslienheten 

Utses att 

justera 
Fredrik Rosenbecker ersättare Ingrid Rörick Richter 

Justeringens 

plats och tid: 
Lindesbergs kommunkansli, 2019-04-15 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
41 - 53 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Fredrik Rosenbecker 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (25) 
 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§41/19 Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 för 

Familjecentralen i Lindesberg 
 

  
§42/19 Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 för 

Familjecentralen i Fellingsbro 
  
§43/19 Elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse 

2018 
  
§44/19 Verksamhetsplan Elevhälsans medicinska insats 2019 - 2021 
  
§45/19 Gemensamt arbetsutskott med socialnämnden 
  
§46/19 Barn- och utbildningsnämndens 

kontaktpolitikerverksamhet/verksamhetsbesök år 2019 
  
§47/19 Information verksamhetschef Gr 
  
§48/19 Information goda exempel 
  
§49/19 Uppföljning och analys mars 2019 för barn- och 

utbildningsnämnden 
  
§50/19 Delegationsärenden 
  
§51/19 Meddelanden 
  
§52/19 Informationsärenden 
  
§53/19 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 41/19   Dnr: BUN 2019/30 
 

Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 
2019 för Familjecentralen i Lindesberg 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 för 
familjecentralen Lindesberg antas. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
Verksamhetsberättelse 2018/ Verksamhetsplan 2019 för 
Familjecentralen Lindesberg, 2019-01-24, innehållande bland 
annat: 
- Bakgrund 

- Syfte  

- Verksamhetsmål och inriktning 

- Verksamhetens organisation 

- Samverkan med andra aktörer utanför Familjecentralen 

- Kort rapportering från de olika delarna i Familjecentralen 

- Verksamhetsplanering  

 
 
Förslag till beslut 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden antar 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 
familjecentralen Lindesberg. 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
Verksamhetschef förskola 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 42/19   Dnr: BUN 2019/30 
 

Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 
2019 för Familjecentralen i Fellingsbro 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 för 
familjecentralen Fellingsbro antas. 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att ta fram förslag på långsiktig 
finansiering för verksamheten. Återrapport till beredande barn- 
och utbildningsnämnden i juni år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
Verksamhetsberättelse 2018/ Verksamhetsplan 2019 för 
Familjecentralen Fellingsbro, 2018-12-20 innehållande bland 
annat: 
- Bakgrund 

- Syfte  

- Verksamhetsmål och inriktning 

- Verksamhetens organisation 

- Samverkan med andra aktörer utanför Familjecentralen 

- Kort rapportering från de olika delarna i Familjecentralen 

- Verksamhetsplanering  

 
Förslag till beslut 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden antar 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 
familjecentralen Lindesberg. 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förslag. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
Verksamhetschef förskola 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 43/19   Dnr: BUN 2019/33 
 

Elevhälsans medicinska insats 
Patientsäkerhetsberättelse 2018 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse 2018 
godkänns. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av 
Patientsäkerhetsberättelse 2018 Elevhälsans medicinska insats, 
innehållande: 
- Sammanfattning  
- Övergripande mål och strategier 
- Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 
- Struktur för uppföljning och utvärdering 
- Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka 

åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet 
- Uppföljning genom egenkontroll 
- Samverkan för att förebygga vårdskador 
- Riskanalys 
- Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 
- Hantering av klagomål och synpunkter 
- Samverkan med patienter och närstående 
- Resultat 
- Övergripande mål och strategier 
- Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans psykologiska 

insats 
- Rapport om avvikelser i vårdarbetet 
- Sammanställning av avvikelserapporter inom Elevhälsans 

medicinska insats 2018 01 01 – 2018 06 27 
- Sammanställning av avvikelserapporter inom Elevhälsans 

medicinska insats 2018 06 27 – 2018 12 31 
 
Utifrån arbetet med föreliggande patientsäkerhetsberättelse och 
de risker som analyserats i samband med detta dras slutsatsen 
att en metodbok för psykologens arbete snarast skall upprättas. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Utöver det skall en metodbok/handledning i adekvat 
användning av journalsystemet PMO:s elevakt utvecklas för 
samtliga i skolan verksamma yrkesgrupper för att öka 
kompetens och spårbarhet i uppgifter inom systemet. Första 
utbildningstillfället som grund för utvecklandet 
av rutin är bokat till 2019-03-15.  
 
Målen för 2019 skall anses uppfyllda då metodbok för 
psykologer finns, samt att en övergripande metodbok/ 
handledande rutin finns för användare i journalsystemet PMO 
för icke legitimerade yrkeskategorier. 

 
 

Ledamöters förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att  
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att Elevhälsans medicinska 
insats Patientsäkerhetsberättelse 2018 godkänns av barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
   
För kännedom 
Enhetschef Elevhälsa 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 44/19   Dnr: BUN 2019/33 
 

Verksamhetsplan Elevhälsans medicinska insats 
2019 - 2021 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:    
 
Verksamhetsplan Elevhälsans medicinska insats 2019–2021 
antas. 
 
Ärendebeskrivning 
 
I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsans medicinska 
insats som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas 
verksamhet. Elevhälsans medicinska insats är en del av en 
samlad elevhälsa omfattande medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
 
Målsättningen för elevhälsans medicinska insats är att främja 
elevernas hälsa och utveckling för att nå sina kunskapsmål. 
Verksamheten ska företräda eleverna i skolan, vara en del i att 
skapa en så positiv lärandesituation som möjligt och lyfta fram 
barnperspektivet. Elevhälsans medicinska insats har ett 
hälsofrämjande perspektiv och följer därmed Socialstyrelsen 
och Skolverkets gemensamma dokument ”Vägledning för 
Elevhälsan” (reviderad november 2016). 
 
Under verksamhetsperioden ska elevhälsans medicinska insats 
utveckla: 
- Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet för 

elevhälsans medicinska insats 
- Som en del av det viktiga systematiska kvalitetsarbetet 

fortsätter utvecklingsarbetet kring avvikelsehantering inom 
elevhälsans medicinska insats 

- Ett antal förbättringsområden som beskrivits i 
Patientsäkerhetsberättelsen har identifierats och pågående 
förbättringsarbete fortsätter under åren 2019–2021 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

- I fortsatt samverkan med interna och externa aktörer vara 
med i utveckling av metoder för hälsofrämjande insatser för 
barn och ungdom 
- Ett exempel är det länsövergripande arbetet som pågår 

kring länsövergripande arbete med hälsoenkäter för 
förskoleklass, åk 4, åk 7 samt åk 1 på gymnasiet, ”ELSA”. 
Hälsodata kan därmed från både län och egen kommun 
varje år återföras både på förvaltnings och skolnivå.  

 
Ledamöters förslag till beslut 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att Verksamhetsplan 
Elevhälsans medicinska insats 2019 - 2021 antas av barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
   
För kännedom 
Enhetschef Elevhälsa 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 45/19   Dnr:  
 

Gemensamt arbetsutskott med socialnämnden 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Det gemensamma arbetsutskottet med socialnämnden ändras 
till gemensamt presidiemöte som träffas minst två gånger per år. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har 
gemensamma arbetsutskott fyra gånger per år, då gemensamma 
frågor lyfts. 
 
När det gemensamma arbetsutskottet startade upp så bereddes 
nämndernas ärenden i arbetsutskott. Nu så har nämnderna 
beredande nämnd för att sedan lyfta ärendena till beslutande 
nämnd. Barn- och utbildningsnämnden bereder inte ärenden 
genom arbetsutskott. 
 
Förslag till beslut 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nuvarande 
gemensamma arbetsutskott ändras till att barn- och 
utbildningsnämndens presidium träffar socialnämndens 
presidium, minst två gånger per år. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 46/19   Dnr: BUN 2019/32 
 

Barn- och utbildningsnämndens 
kontaktpolitikerverksamhet/verksamhetsbesök  
år 2019 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Två av de tre dagar som tidigare använts till 
kontaktpolitikerbesök används till verksamhetsbesök. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lindesbergs kommun har tidigare haft en tradition med 
kontaktpolitiker vid förskolor och skolor. Nu finns ett förslag om 
att frångå denna tradition och ersätta kontaktpolitiker-
verksamheten med verksamhetsbesök och erfarenhetsutbyte. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har flera nya ledamöter och 
behoven av verksamhetsbesök är stora. Verksamhetsbesöken 
syftar till att så snabbt som möjligt skapa förståelse och kunskap 
för nämndens verksamhetsområden. Besöken syftar vidare till 
att stödja nämndsledamöternas möjlighet att främja 
verksamhetsutveckling och utbyta lärdomar. 
 
För att det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med 
kvalitetsdagar ska fungera så bra som möjligt krävs att nämnden 
är väl informerad om de olika verksamhetsområdena. Detta 
förslag är ett steg i den riktningen. 
 
Rent praktiskt kommer dagar/delar av dagar att fastställas för 
dessa verksamhetsbesök. Nämndens ledamöter kommer i 
mindre grupper besöka samma verksamhet under samma dag. 
Vid besöken kommer ledamöterna att ha med sig vissa områden 
från respektive läroplan som man vill fördjupa sitt kunnande i. 
Dessa lärdomar kommer man sedan att delge varandra vid 
efterföljande sammanträden. Dialog och samverkan blir viktigt. 
 
För att säkerställa ovanstående bör tre dagar per år användas 
till verksamhetsbesök och erfarenhetsutbyte. 
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utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 
  
Kontaktpolitikerverksamheten ersätts av verksamhetsbesök 
med erfarenhetsutbyte.  
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att tre dagar ska användas till 
verksamhetsbesök, efter ett år ska beslutet utvärderas. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att två dagar ska användas till 
verksamhetsbesök och att en dag används som tidigare till 
kontaktpolitikerbesök. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) ställer de två förslagen mot 
varandra: 
 
Linda Svahns (S): Använda tre dagar till verksamhetsbesök år 
2019 med utvärdering efter året. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M): Använda två dagar till verksamhetsbesök 
och behålla en dag till kontaktpolitikerbesök. 
 
Ordförande Linda Svahn finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
De som röstar på att tre dagar ska användas till 
verksamhetsbesök röstar ja. 
De som röstar på att två dagar ska användas till verksamhet 
samt behålla en dag till kontaktpolitikerbesök röstar nej 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Ledamot  Ja Nej 
Linda Svahn (S) X  
Joacim Hermansson (S) X  
Zaki Habib (S) X  
Magnus Eriksson (C) X  
Maud Segerstedt (C)  X 
Anders Blank (V) X  
Pär-Ove Lindqvist (M)  X 
Tomas Klockars (M)  X 
Ingrid Rörick Richter (L)  X 
Fredrik Rosenbecker (SD)  X 
Mats Seijbodt (SD)  X 

 
5 röstade ja och 6 röstade nej. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Pär-Ove 
Lindqvists (M) förslag att två dagar ska användas som 
verksamhetsbesök och en dag till kontaktpolitikerbesök. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 47/19   Dnr:  
 

Information verksamhetschef Gr 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för 
informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande nämnd i mars informerade förvaltningschef 
Thomas Lindberg att verksamhetschef för grundskolan  
Peter Lundell har anmält att han tänker gå i pension efter 
sommaren år 2019. 
 
I samband med detta går man ut med en rekrytering av 
verksamhetschef och biträdande verksamhetschef till 
grundskolan  
 
Förvaltningschef informerar om att rekryteringsprocessen är 
igång för de två tjänsterna och att intentionen är att tjänsterna 
ska vara tillsatta i augusti år 2019. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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BUN § 48/19   Dnr:  
 

Information goda exempel 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar for informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande nämnd i mars fick barn- och utbildningsnämnden 
ta del av följande goda exempel: 
 
- Kontaktpolitikerbesök i Storå 
- UF-företagen som deltog vid företagsdagen 
- Företagens positiva inställning till Industritekniska 

programmet  
- Tempus-app som används vid förskolan 
- Esteternas föreställning Avantgarde 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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BUN § 49/19   Dnr: BUN 2019/45 
 

Uppföljning och analys mars 2019 för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen och 
lämnar vidare till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av uppföljning och analys 
per sista mars år 2019: 
 

Barn- och 

utbildningsförvaltning  

Budget 

avvikelse 

jan-mars 

Budget helår Budget 

avvikelse 

helår 

Grundskola  0  239,9  -2,4  

Förskola  0,6  146,1  -0,9  

Gymnasieskola  -0,1  125,6  0  

Fritidshem  1,1  28,6  0  

Central verksamhet  0,5  22,4  0  

Särskola  -0,2  13,5  0  

Kulturskola  0,4  8,8  0  

Förskoleklass  0,1  15,5  0  

Gymnasiesärskola  -0,2  5,0  0  

Fritidsgård  0  1,9  0  

Totalt  2,1  607,3  -3,3  

 
Barn- och utbildningsnämnden har en negativ prognos på  
-3,3 Mnkr. Det avser den del som nämnden skickat vidare för 
beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  
 
Prognos 2019 och budgetuppföljning per sista mars har flera 
stora osäkerhetsfaktorer:  
1. Budget 2019 saknar beslut och åtgärder på -3,3 Mnkr. 

(Minskad ram totalt -9,3 Mnkr 2019 i jämförelse med 2018) 
Skola och fritidshem Ramshyttans skola och Rockhammars 
skola samt förskolan Lönngården i Rockhammar.  

2. Förslag på hyresavtal för 2019 finns och ekonomisk effekt 
utreds. (Årsbudget 2019 95,6 Mnkr)  
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3. Köp av huvudverksamhet förskola, förskoleklass, grundskola 
och fritidshem 2019 är ej klara. (Prislistor bygger på budget 
och punkt 1 och 2 omöjliggör detta i dagsläget, årsbudget 
2019: 40,4 Mnkr).  

4. Asylverksamhet och intäkter från Migrationsverket har 
större osäkerhetsfaktor än tidigare. Det har sin grund i att 
aviseringar finns om avveckling inom Lindesbergs kommun. 
Denna del påverkar resultatet snabbt och har 
omställningskostnader inom verksamheten. 

 
Det betyder för barn- och utbildningsnämnden att budgetposter 
med nästan 140 Mnkr saknar grund för prognos år 2019. Även 
små förändringar i procent får direkt effekt på avvikelser mot 
budget. Det innebär också att andra huvudmän inte har klara 
planeringsförutsättningar för verksamhet för barn- och elever 
från Lindesbergs kommun. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar att 
godkänna uppföljningen och lämna den vidare till 
kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer  
Ekonom BUN 
Ekonom KS 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 50/19 
 

Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Beslut om avstängning från Lindesskolan     

 
Beviljat val av Brotorpsskolan      

 
Beviljat val av Fröviskolan     

 
Beviljat val av Fröviskolan      

 
Beviljat val av Fröviskolan     

 
Beviljat val av Storåskolan      

 
Avslaget val av Stadsskogsskolan     

 
2019-02-12 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-02-04 ärendenr 39 - återkoppling 
till huvudmannen senast vecka 12 2019 Dnr BUN 
2018/226 

  

 
2019-02-12 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Hagabackens skola 2019-01-29 ärendenr vt 19–2 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-02-12 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan vårterminen 2019 ärendenr VT-19 nr 9 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-02-12 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan F-6 2019-01-28 ärendenr VT-19 nr 8 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 11 2019 
Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-02-12 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan F-6 2019-01-28 ärendenr VT-19 nr 7 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-02-12 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 7–9 över tid ärendenr VT-19 nr 6 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-02-12 Delegationsbeslut av förskolechef  
May Seffon-Hård om beviljad utökad tid enligt skollagen  
8 kap 5 § 2019-01-08 - 2019-03-31 Dnr BUN 2019/12 

  

  
2019-02-12 Delegationsbeslut av förskolechef  
Lena Sjöwitz om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2019-01-08 - 2019-03-20 Dnr BUN 
2019/12 

  

 
2019-02-18 Beviljad ansökan om fullgörande av 
skolplikten på annat sätt under läsåret 2019 – 2020 Dnr 
BUN 2019/20 

  

 
2019-02-19 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan F-3 2019-02-08 ärendenr BJÖ2019-21 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-02-19 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan F-6 över tid, ärendenr VT-19 nr 10 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-02-19 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 1 2019-02-12 ärendenr 16 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-02-19 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 1 2019-02-12 ärendenr 17 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 12 2019 
Dnr BUN 2018/226 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-02-19 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 1 januari 2019 ärendenr 15 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-02-19 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 1 januari 2019 ärendenr 14 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-02-19 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 7–9 över tid, ärendenr VT-19 nr 10 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 12 2019 
Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-02-19 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 7–9 över tid, ärendenr VT-19 nr 11 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 12 2019 
Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-02-19 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Lindeskolan 2018-12-11 ärendenr 0003 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-02-22 Delegationsbeslut av rektor Johan Ringaby 
om plats på fritids enligt skollagen kap 14 2018-12-21 - 
2019-06-14 Dnr BUN 2019/12 

  

 
2019-02-22 Delegationsbeslut av rektor Johan Ringaby 
om plats på fritids 2019-02-04 - 2019-06-20 enligt 
skollagen kap 14 Dnr BUN 2019/12 

  

 
2019-02-22 Delegationsbeslut av rektor Johan Ringaby 
om plats på fritids 2019-02-10 - 2019-06-14 enligt 
skollagen kap 14 Dnr BUN 2019/12 

  

 
2019-03-04 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Kristinaskolan 2019-02-25 ärendenr 2019 VT:2 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-03-04 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Lindeskolan skolenhet 2 VT 2019 för anmälan daterad 
2019-02-14 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2018/226 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-03-04 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan F-6 över tid ärendenr VT-19 nr 12 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-03-04 Delegationsbeslut uppföljning av kränkande 
behandling på Fröviskolan 7–9 ärendenr VT-19 nr 2 - 
utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-03-04 Delegationsbeslut uppföljning av kränkande 
behandling på Brotorpsskolan ärendenr 38 - utrett och 
klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-03-06 Redovisning av åtgärder i ärende 
Skolinspektionen dnr 41–2017:10631 Dnr BUN 
2018/54 

  

 
Beviljat val av Fröviskolan     

 
Beviljat val av Björkhagaskolan     

 
Beviljat val av Björkhagaskolan      

 
Beviljat val av Björkhagaskolan     

 
Beviljat val av Storåskolan     

 
Beviljat val av Ramshyttans skola      

 
Beviljat val av Kristinaskolan     

 
Beviljat val av Näsby förskola     

 
2019-02-20 Yttrande angående Begäran om 
komplettering med utredning avseende elevens närvaro, 
dnr 41–2018:10267 Dnr BUN 2018/265 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Redovisade delegationsbeslut gällande anställning: 
 
Tillsvidaretjänster:   8 st 
Visstidsanställningar: 14 st 
Tjänstledigheter 
 
Tillsvidaretjänster var av typen: 
- Barnskötare 
- Elevassistent 
- Förskollärare 
- Lärare 1-6 Sv/Ma 
- Lärare mot de yngre åren 
- Speciallärare 
- Studie- och yrkesvägledare 

 
Visstidsanställningar var av typen: 
- Barnskötare 
- Elevassistent 
- Förskollärare 
- Lärare 1–6 Sv/Ma 
- Lärare tidigare åren 
- Lärare  
- Lärarassistent  
- Speciallärare 
- Studie- och yrkesvägledare 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 51/19 
 

Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2019-02-04 Protokoll från förskolor södra 
samverkansgrupp 2019-02-04    

  

 
2018-10-15 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2018-10-15    

  

 
2018-11-05 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2018-11-05    

  

 
2018-12-10 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2018-12-10  

  

 
2019-01-07 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2019-01-07    

  

 
2019-02-05 Dom i Förvaltningsrätten 2019-02-05  
målnr 6291–18 om överklagat beslut i barn- och 
utbildningsnämnden 2018-11-12, dnr BUN 2018/7 om 
laglighetsprövning enligt kommunallagen - avslag för 
klagande Dnr BUN 2018/293 

  

 
2019-02-05 Protokoll från gemensam samverkansgrupp 
förskolor Västra och Östra samverkansgrupp 2019-02-
05    

  

 
2019-02-25 Svar på begäran om anstånd - BUN 
2019/31–1 - Begäran om yttrande i anmälan om 
kränkande behandling vid Fröviskolan, 
Skolinspektionen dnr 3:8 SI 2019:847 Dnr BUN 2019/31 

  

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 52/19 
 

Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Information om beslut i kommunfullmäktige Kf § 47/19: 
Nedläggning av verksamheterna för Ramshyttans 
skola, Rockhammars skola samt förskolan 
Lönngården i Rockhammar 

  

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-04-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 53/19 
 

Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordförande får i 
uppdrag att planera en busstur i kommunen för att se de olika 
skolorna och förskolorna som är inom nämndens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 
 
Nedanstående övriga frågor lyftes: 
 
Busstur för nämnden 
I början på förra mandatperioden så genomfördes en busstur för 
nämnden för att nya ledamöter och ersättare skulle få 
information om nämndens verksamheter. Detta uppskattades av 
ledamöter som var nya då och förslag ges att detta ska 
genomföras igen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
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