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Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:00 
Beslutande: Linda Svahn (S) 

Joacim Hermansson (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Maud Segerstedt (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Mats Seijboldt 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kent Wanberg (S) tjänstgörande, ersätter Anders Blank (V) 
Intisar Alansari (S) 
Stefan Andersson (MP) 
Jari Mehtäläinen (SD)  

Övriga 
deltagare: 

Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Jessica Andersson, ekonom 
Marta Eriksson, ekonom 
Lisbeth Fasth, SACO 
Piia Dahlberg, TCO 
Nina Eskola, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 

Utses att 
justera 

Pär-Ove Lindqvist ersättare Maud Segerstedt 
Justeringens 
plats och tid: 

Lindesbergs kommunhus, 2020-02-24 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
11 - 21 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Ärendeförteckning 

 
§11/20 Närvaro för elever och genomförda lektioner HT-19 
  
§12/20 Ändring i Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden - 

tidigare skolstart grundsärskolan 
  
§13/20 Retroaktiv avgiftskontroll 
  
§14/20 Årsredovisning - barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsberättelse år 2019 
  
§15/20 Uppföljning internkontroll år 2019 
  
§16/20 Vedevågs skola 
  
§17/20 Goda exempel 
  
§18/20 Delegationsärenden 
  
§19/20 Meddelanden 
  
§20/20 Informationsärenden 
  
§21/20 Övriga frågor 
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BUN §11/20   Dnr: BUN 2019/111 
 
Närvaro för elever och genomförda lektioner HT-19 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september 
redovisade utvecklingsstrateg aktuell statistik över genomförda och 
kvitterade lektioner. Under första delen av läsåret 2019–2010 var en 
stor andel lektioner ej kvitterade. Omläggning av enheter med 
medföljande problem att koppla lektioner mot rätt 
undervisningsgrupper hade inneburit att andelen icke kvitterade 
lektioner var onormalt hög.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade om uppföljande 
redovisning till sammanträdet i december år 2019. Vid 
sammanträdet i januari 2020 redovisar utvecklingsstrateg andelen ej 
kvitterade lektioner för höstterminen 2020 samt vidtagna åtgärder. 
Andelen ej kvitterade lektioner för terminen landar på ca 8 % vilket 
är betydligt lägre än vad de första mätningarna visade. 
 
IT-samordnare och utvecklingsstrateg har träffat samtliga 
grundskolerektorer och informerat om behovet av korrekt 
frånvarorapportering. Samtliga enheter har genomfört en översyn av 
höstens lektioner och korrigerat de felaktigheter som gått att åtgärda. 
 
För framtiden arbetar förvaltningen med att säkerställa att 
schemainläsning utförs på ett sätt som inte skapar problem vid t.ex. 
studiedagar eller undervisningsfria eftermiddagar. Kvittering av 
lektioner kommer enligt tidigare beslut att vara en del av 
internkontrollen för barn- och utbildningsnämnden och redovisas 
nästa gång vid delårsbokslutet 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

1. Att tacka för informationen. 

_____ 
 
För åtgärd: 
För kännedom: 
Verksamhetschef Gr 
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BUN §12/20   Dnr: BUN 2020/3 
 
Ändring i Delegationsordning barn- och 
utbildningsnämnden - tidigare skolstart 
grundsärskolan 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Delegera beslut om rätten för barn att fullgöra skolplikten i 
grundsärskolan på höstterminen det år barnet fyller sex år, dvs. 
tidigare, till rektor för särskolan. 

Detta ska endast gälla barn folkbokförda i Lindesbergs kommun 
där den tidigare skolstarten ska ske i Lindbacka grundsärskola. 
För barn folkbokförda i Lindesbergs kommun och där 
vårdnadshavare önskar tidigare skolstart hos annan huvudman 
ska beslutet även i fortsättningen tas av hemkommunen. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt skollagen (2010:800) 11 a § andra stycket 3 ska barnets 
hemkommun ta beslut om ett barn får börja fullgöra skolplikten 
i grundsärskolan på höstterminen det år barnet fyller sex år, 
efter att barnets vårdnadshavare begärt det och bedömts ha 
förutsättningar för det. Motsvarande beslut för tidigare skolstart 
i grundskolan ska enligt skollagen tas av rektor. 

En delegation av rätten från nämnden till rektor för särskolan 
skulle förenkla för verksamheten att hantera ärenden där 
vårdnadshavare önskar tidigare skolstart i grundsärskolan. 

Beslut om tidigare skolstart tas alltid först efter utredning enligt 
gällande rutiner för mottagande i särskolan och där en 
sammanvägd pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social 
bedömning visar att barnet ska tas emot i särskolan. Detta beslut 
är sedan tidigare delegerat till chefen för elevhälsan och berörs 
inte av den nu föreslagna ändringen av delegationsordningen. 

Detta gäller endast barn folkbokförda i Lindesbergs kommun 
där den tidigare skolstarten ska ske i Lindbacka grundsärskola.  
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För barn folkbokförda i Lindesbergs kommun och där 
vårdnadshavare önskar tidigare skolstart hos annan huvudman, 
ska beslutet även i fortsättningen tas av hemkommunen. 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Att till rektor för särskolan delegera beslut om rätten för barn 
att fullgöra skolplikten i grundsärskolan på höstterminen det år 
barnet fyller sex år, dvs. tidigare. 

Detta ska endast gälla barn folkbokförda i Lindesbergs kommun 
där den tidigare skolstarten ska ske i Lindbacka grundsärskola. 
För barn folkbokförda i Lindesbergs kommun och där 
vårdnadshavare önskar tidigare skolstart hos annan huvudman 
ska beslutet även i fortsättningen tas av hemkommunen. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
 
För kännedom: 
Rektor för särskolan 
Chefen för elevhälsan 
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BUN §13/20   Dnr:  
 
Retroaktiv avgiftskontroll 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Nämnden har tagit del av redovisning och beslutar att 
förvaltningen ska fortsätta med av retroaktiv avgiftskontroll 
men att redovisning till barn- och utbildningsnämnden upphör. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande nämnd i januari år 2020 kom Clas Wilson till nämnden 
och informerade om den retroaktiv avgiftskontroll som förvaltningen 
genomför. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit del av 
redovisning och beslutar att förvaltningen ska fortsätta med av 
retroaktiv avgiftskontroll men att redovisning till barn- och 
utbildningsnämnden upphör 

 
Beslutsgång 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att nämnden har tagit del av 
redovisning och beslutar att förvaltningen ska fortsätta med av 
retroaktiv avgiftskontroll men att redovisning till barn- och 
utbildningsnämnden upphör 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Utvecklingsstrateg 
It-samordnare BUF 
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BUN §14/20   Dnr: BUN 2020/11 
 
Årsredovisning - barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse 2019 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Godkänna Årsredovisning - barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse för år 2019 och överlämna den 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. 
 
Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter har ett 
resultat 2019 på -14,5 Mnkr (-2,3 % av årsbudget 617,9 miljoner 
kronor). Inför 2019 beslutades om minskad budgetram med -9,3 
Mnkr för Barn- och utbildningsnämnden. 
 
De 3 största verksamheterna visar alla ett underskott mot 
budget, gymnasieskola -9,7 mnkr, grundskola -5,9 mnkr och 
förskola -0,3 mnkr. 
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En stor del av underskotten handlar om asylavslag från 
Migrationsverket. Gymnasieskola -1,0 mnkr, grundskola -3,6 
mnkr, förskola -1,4 mnkr och särskola -0,5 mnkr. En annan del 
av budgetunderskotten rör sena beslut om budget 2019. 
Avveckling av förskolan Lönngården, skolenheterna Ramsberg 
och Rockhammar beslutades under 2019 och ger helårseffekt 
först år 2020. 
 

Verksamhet  Netto 
budget 

Budget- 
avvikelse 

Bokslut 
2018  
Netto 

Grundskola  244,9  -5,9  220,6  
Förskola  152,0  -0,3  142,5  
Gymnasieskola  128,2  -9,7  130,5  
Fritidshem  27,8  1,3  26,9  
Central verksamhet  18,4  2,0  22,9  
Förskoleklass  16,2  0,2  16,2  
Särskola  13,7  -1,4  12,8  
Kulturskola  9,1  0,3  8,7  
Gymnasiesärskola  5,6  -1,1  5,7  
Fritidsgård  2,0  0,1  1,7  
Totalt  617,9  -14,5  588,5  

 
Investeringsvolymen 2019 uppgår till 2,0 Mnkr vilket avser det 
numera färdigställda digitaliseringsprojektet 1–1. Satsningen 
innebär att alla grundskolans elever i årskurs 4–9 nu är 
utrustade med en egen dator. 
 
Undervisningsinventarier Björkhagskolan är ett pågående 
projekt under flera år då Björkhagaskolan, Brotorpsskolan samt 
Lindbackaskolan färdigställs. Dessa ny- och ombyggnationer 
inväntar nästa steg, som är att utrusta Brotorpsskolans nya 
lokaler under 2020. Förfrågan om ombudgetering till 2020 är 
skickad till Kommunstyrelsen. 
 
Projekt  Budget 

2019 
Avvikelse 

mot budget 
Undervisningsinventarier 
Björkhagaskola  

4,1  4,1  

Digitalisering 1–1  2,0  0  
Summa investeringar  6,1  4,1  
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Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att godkänna Årsredovisning - 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 
2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att godkänna Årsredovisning - 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 
2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Ekonom BUN 
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BUN §15/20   Dnr: BUN 2019/100 
 
Uppföljning internkontroll 2019 
 
Beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna uppföljning 
av internkontrollplan för helåret 2019 och överlämna denna till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendebeskrivning  
 
2019 års internkontroll har genomförts. 
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 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 och här presenteras 2019 
års interna kontroll för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. Från 2020 kommer Internkontrollen att bygga på 
den av enhetscheferna utförda egenkontrollen. Detta gör att 
kontrollmomenten i högre grad bygger på verksamhetsnära 
rutiner och processer. 
_____ 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
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BUN §16/20   Dnr: BUN 2020/15 
 
Vedevågs skola 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
1. Tidigare taget beslut om flytt av åk 4 och 5 på 

Vedevågsskolan i BUN § 164/2018 upphävs. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda: 

o Förutsättningarna för att behålla skolan som F-5 skola. 

o Om det går att förlägga förskoleverksamheten i redan 
befintliga lokaler i Vedevåg alternativt en ny förskole-
byggnad inom skolområdet eller på annan närliggande 
tomt. 

o Framtida barn- och elevunderlag, 

o För- respektive nackdelar med de olika alternativen 
inklusive samtliga kringkostnader såsom eventuell om- 
och utbyggnation i Frövi. Preliminära kostnadsunderlag 
för de olika alternativen presenteras. 

o Delrapport till barn- och utbildningsnämnden juni 2020, 
slutrapport till beredande barn- och 
utbildningsnämnden i november 2020. 

o Utreda upptagningsområden för grundskolor i 
Lindesbergs kommun 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 
utreda: 

o Förutsättningarna för att möjliggöra tågstopp under 
2020/2021. 

o Förutsättningarna för att utlokalisera kommunal 
verksamhet till Vedevåg, 

o Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden i 
Vedevåg prioriteras upp, 

o Annat som kan framkomma i utredningen som kan 
utveckla Vedevåg. 
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o Förslag till tidplan för utredningsuppdraget är delrapport till 
kommunstyrelsen i juni 2020, slutrapport till 
kommunstyrelsen i november. 

4. Om ovanstående utredningsuppdrag i barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen inte resulterar i 
åtgärder som leder till ett annat beslut övergår Vedevågsskolan 
till att vara en F‐3 skola med förskola i samma byggnad 
höstterminen 2021. 

 
 
Ärendebeskrivning  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2019 om ny 
översiktsplan. I den pekas Vedevåg ut som en utvecklingsort. 
Centerpartiet och Socialdemokraterna vill därför att det tidigare 
beslutet om att flytta mellanstadiet på Vedevågsskolan till 
Fröviskolan för att göra plats för förskoleverksamheten 
upphävs. 

Barn- och utbildningsnämnden tog hösten 2018 ett beslut om att 
flytta förskoleverksamheten i Vedevåg till skolan. Bakgrunden är 
att det 30-åriga hyresavtalet på förskolan Bergknallen löper ut 
hösten 2022 och det finns då möjlighet att hitta en bättre lösning 
för förskoleverksamheten än den nuvarande. 

Ledamöters förslag till beslut 
Ordförande Linda Svahn (S) lägger förslag från 
Socialdemokraterna och Centerpartiet där man vill se om det 
finns förutsättningarna för att behålla skolan i dess nuvarande 
form med årskurs F-5 och att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att: 

1. Tidigare taget beslut om flytt av åk 4 och 5 på 
Vedevågsskolan i BUN § 164/2018 upphävs. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda: 

o Förutsättningarna för att behålla skolan som F-5 
skola. 

o Om det går att förlägga förskoleverksamheten i redan 
befintliga lokaler i Vedevåg alternativt en ny 
förskole-byggnad inom skolområdet eller på annan 
närliggande tomt. 

o Framtida barn- och elevunderlag, 
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o För- respektive nackdelar med de olika alternativen 
inklusive samtliga kringkostnader såsom eventuell 
om- och utbyggnation i Frövi. Preliminära 
kostnadsunderlag för de olika alternativen 
presenteras. 

o Delrapport till BUN juni 2020, slutrapport till 
beredande BUN i november 2020. 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
att utreda: 

o Förutsättningarna för att möjliggöra tågstopp under 
2020/2021, 

o Förutsättningarna för att utlokalisera kommunal 
verksamhet till Vedevåg, 

o LIS-områden i Vedevåg prioriteras upp, 

o Annat som kan framkomma i utredningen som kan 
utveckla Vedevåg. 

o Förslag till tidplan för utredningsuppdraget är 
delrapport till kommunstyrelsen i juni 2020, 
slutrapport till kommunstyrelsen i november. 

4. Om ovanstående utredningsuppdrag i barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen inte resulterar i 
åtgärder som leder till ett annat beslut övergår 
Vedevågsskolan till att vara en F‐3 skola med förskola i 
samma byggnad höstterminen 2021. 

Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och Ingrid Rörick 
Richter (L) lägger förslag att nämnden beslutar att: 

• Flytten av åk 4 och åk 5 från Vedevågsskola enligt beslut 
§ 164/2018 upphävs. 

• Nödvändiga förberedelser görs för att starta åk 6 till 
höstterminen 2020 så att skolan blir en komplett F-6 
skola  

• Förberedelser görs för en väl fungerande 
förskoleverksamhet då det nuvarande hyresavtalet löper 
ut hösten 2020. 

Mats Seijboldt (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) yrkar bifall 
förslag från Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och 
Ingrid Rörick Richter (L). 
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Ordförande Linda Svahn (S) föreslår ett tillägg till punkt 2: 

Att nämnden beslutar om tilläggsförslag att se över 
upptagningsområde till grundskolor i Lindesbergs kommun. 

 

Beslutsgång 
Ordförande Linda Svahn (S) frågar nämnden om nämnden kan 
godkänna följande propositionsordningen: 

- Att barn- och utbildningsnämnden först beslutar om punkt 1 
i Linda Svahns (S) förslag. 

- Punkt 2 beslutas genom att ordförande Linda Svahns (S) förslag 
ställs mot Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och 
Ingrid Rörick Richter (L) förslag.  

- Efter detta beslutas om punkt 3 i Linda Svahns (S) förslag. 

- Slutligen beslutas om punkt 4 i Linda Svahns (S) förslag. 

- Samt att nämnden beslutar om tilläggsförslag att se över 
upptagningsområde till grundskolor i Lindesbergs kommun. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
beslutsgången. 

Ordförande Linda Svahn följer beslutsgången: 

1. Ordförande Linda Svahn (S) frågar om nämnden kan besluta 
enligt punkt 1 i förslag att tidigare taget beslut om flytt av åk 
4 och 6 på Vedevågsskolan i BUN § 164/2018 upphävs. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 

2. Ordförande Linda Svahn (S) frågar om nämnden beslutar 
enligt Linda Svahns (S) förslag (ja) eller enligt Pär-Ove 
Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och Ingrid Rörick Richter 
(L) förslag (nej) och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt Linda Svahns (S) 
förslag. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
De som röstar på Linda Svahns förslag röstar ja, och de som 
röstar på Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och 
Ingrid Rörick Richter (L) förslag röstar nej: 

Ja  Nej 

Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) 

Joacim Hermansson (S) Tomas Klockars (M) 

Zaki Habib (S) Ingrid Rörick-Richter (L) 

Magnus Storm (C) Mats Seijboldt (SD) 

Kent Wanberg (S) Fredrik Rosenbecker (SD) 

Maud Segerstedt (C)  

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och 
utbildningsnämnden har beslutat enligt Linda Svahns punkt 
3 i förslag. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M), Ingrid Rörick-
Richter (L), Mats Seijboldt (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) 
reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation har lämnats in. 

3. Ordförande Linda Svahn (S) frågar om nämnden kan besluta 
enligt punkt 3 i förslag att Barn- och utbildningsnämnden 
föreslår kommunstyrelsen att utreda: 

o Förutsättningarna för att möjliggöra tågstopp under 
2020/2021, 

o Förutsättningarna för att utlokalisera kommunal 
verksamhet till Vedevåg, 

o LIS-områden i Vedevåg prioriteras upp, 

o Annat som kan framkomma i utredningen som kan 
utveckla Vedevåg. 

o Förslag till tidplan för utredningsuppdraget är delrapport till 
kommunstyrelsen i juni 2020, slutrapport till 
kommunstyrelsen i november. 
 

Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar bifall till förslag. 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar 
enligt punkt 3 i förslag. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

4. Ordförande Linda Svahn (S) frågar om nämnden kan besluta 
enligt punkt 4: Om utredningsuppdrag i barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen inte resulterar i 
åtgärder som leder till ett annat beslut övergår Vedevågsskolan 
till att vara en F‐3 skola med förskola i samma byggnad 
höstterminen 2021. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M), Ingrid Rörick-
Richter (L), Mats Seijboldt (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) 
avstår från att besluta om punkt 4. 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att barn- och utbildnings-
nämnden beslutar enligt punkt 4. 

5. Ordförande Linda Svahn (S) frågar slutligen om nämnden 
kan besluta om tillägget att förvaltningschef får i uppdrag 
att utreda upptagningsområden för grundskolor i 
Lindesbergs kommun 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar om 
tillägget till punkt 2 att förvaltningschef får i uppdrag att 
utreda upptagningsområden för grundskolor i Lindesbergs 
kommun. 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef BUN 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (24) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §17/20   Dnr:  
 
Goda exempel 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid barn- och utbildningsnämnden lyftes följande goda exempel: 
- Vesseltyr, musikal med deltagare från kulturskolans kurser 

som visats för både allmänhet och klasser. 
- Föreläsning ”Vad alla föräldrar borde veta” ur 

föreläsningsserie i Lindesbergs kommun som riktar sig till 
föräldrar med barn och ungdomar i åldern 0–18 år. 

- Möte med arbetsgrupp i Vedevåg. 
- Besök till samhällsprogrammet på Lindeskolan 
- Lekplats i Frövi som besöks av förskolans verksamheter 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §18/20 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
delegationsbeslut och beslutar att lägga dessa till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
 Delegationsbeslut av Carina Almgren om beviljat 
inackorderingstillägg 2019-12-16     

  

 
 Beviljat val av Hagabackens skola      

 
 Beviljat val av Hagabackens skola      

 
 Beviljat val av Fröviskolan       

 
2019-12-12 Delegationsbeslut diskriminering på 
Fröviskolan 2019-11-20 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-12-12 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 2019-12-04 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-12-12 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan F-6 2019-12-04 - ärendet bedöms utrett och 
klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-12-12 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan F-6 2019-12-04 - ärendet bedöms utrett och 
klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-12-18 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan ärendenr BJÖ 2019 32 daterad 2019-12-10 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2019-12-18 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan 2019-12-12, ärendenr BJÖ-2019-33 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 3 2020 Dnr 
BUN 2019/29 

  

 
2019-12-18 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Hagabackens skola 2019-12-06, ärendenr ht 19–3 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-12-30 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet 
Dnr BUN 2019/20 

  

 
 Beviljat val av Brotorpsskolan       

 
 Beviljat val av Brotorpsskolan      

 
2019-12-05 Avslaget val av Brotorpsskolan       

 
 Beviljat val av förskolan Lysmasken       

 
2019-12-12 Svar på Anmälan mot Ekbackens skola, 
Skolinspektionen dnr SI 2019:9079 Dnr BUN 2019/141 

  

 
2019-12-12 Svar på Anmälan mot Ekbackens skola, 
Skolinspektionen dnr SI 2019:6663 Dnr BUN 2019/135 

  

 
2019-12-17 Svar på Anmälan om kränkande behandling vid 
Fröviskolan, Skolinspektionen, dnr 3:8 SI 2019:4780 Dnr 
BUN 2019/74 

  

 
2020-01-08 Sammanhållet yttrande kring Överklagan av 
beslut om rätt att ta del av allmän handling om 
orosanmälningar Dnr BUN 2019/140 

  

 
2020-01-15 Yttrande kring överklagat beslut om 
tilläggsbelopp Löa skola 2020 Dnr BUN 2019/129 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §19/20 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
meddelanden och beslutar att lägga dessa till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2019 KF § 209 - Fyllnadsval 
och avsägelse från uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden Dnr BUN 2019/123 

  

 
2019-10-01 Protokoll från Förskolor norra 
samverkansgrupp hösten 2019    

  

 
2019-11-12 Protokoll från Förskolor norra 
samverkansgrupp 2019-11-12   

  

 
2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 december 2019 KS § 214 - Resursjobb 
- Lindesbergsmodellen    

  

 
2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 december 2019 KS § 219 - 
Uppföljning och analys 2019 - månadsvis uppföljning från 
förvaltningarna    

  

 
2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2019 KF § 202 - Motion 
från Lillemor Bodman (M) om integrationsarbete i 
Lindesbergs kommuns skolor Dnr BUN 2019/102 

  

 
2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 10 december 2019 KF § 195 - Mål och 
budget 2020 och VP 2021–2022 Dnr BUN 2019/52 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2019-12-19 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens 
sammanträde 26 november 2019 §194 - Mål och budget 
2020 Dnr BUN 2019/52 

  

 
2019-12-03 Protokoll från Förskolor östra samverkansgrupp 
2019-12-03    

  

 
2019-11-26 Protokoll från Förskolor västra 
samverkansgrupp 2019-11-26    

  

 
2019-10-23 Protokoll från Förskolor södra 
samverkansgrupp 2019-10-23    

  

 
2019-12-04 Protokoll från Förskolor södra 
samverkansgrupp 2019-12-04    

  

 
2020-01-08 Uppföljning av beslut med dnr SI 2019:4780 
om kränkande behandling vid Fröviskolan - ärendet 
avslutas, dnr SI 2019:10397 Dnr BUN 2019/74 

  

 
2019-12-03 Protokoll från Brotorpsskolan samverkansgrupp 
2019-12-03    

  

 
2019-11-29 Protokoll från Björkhagaskolans 
samverkansgrupp 2019-11-29    

  

 
2019-12-20 Protokoll från Björkhagaskolans 
samverkansgrupp 2019-12-20    

  

 
2019-12-16 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 3 december 2019 TU § 100 - Utredning 
av kompletterande villatomter i Lindesbergs tätort Dnr 
BUN 2017/201 

  

 
________ 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (24) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §20/20 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2019-09-25 Genomlysning över att Lindesbergs kommuns 
lokaler används kostnadseffektivt av kommunens 
förvaltningar Dnr BUN 2019/163, förvaltningschef Thomas 
Lindberg informerar vid beredande nämnd januari år 2020. 

  

 
2020-01-10 Systematiskt arbetsmiljöarbete i förskolan Dnr 
BUN 2020/2, verksamhetschef för förskola Kristina Öhrn 
informerar beredande nämnd i januari år 2020. 

  

_________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §21/20 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Mobiltelefonfri grundskola 
Fråga ställs om när ärendet uppföljning av mobiltelefonfri 
grundskola ska tas upp på nämndens dagordning. 
 
________ 
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