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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
2019-06-17  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-06-17 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

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

 

 

  

Plats och tid: 

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

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Zaki Habib (S) § 68–77 
Magnus Storm (C) 
Maud Segerstedt (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Amanda Funk (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Kent Wanberg (S) tjänstgörande, ers Zaki Habib (S) § 67 
Elin Axelsson (S) 
Agnetha Lindkvist (V) tjänstgörande, ers Anders Blank (V) 
Lillemor Bodman (M) 
Helene Lundin (KD) 
Stefan Andersson (MP) 
Mats Seijboldt (SD) tjänstgörande, ers Amanda Funk (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Övriga 

deltagare: 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Staffan Hörnberg, verksamhetschef Gy 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Staffan Hörnberg, verksamhetschef Gy 
Per Wernborg, rektor Gy 
Jessica Brogren, kanslienheten 

Utses att 

justera 
Ingrid Rörick Richter ersättare Pär-Ove Lindqvist  

Justeringens 

plats och tid: 
Lindesbergs kommunkansli 2019-06-24 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_____________________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
67 - 77 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§67/19 Nämndernas ansvarsutövande 2018 
  
§68/19 Redovisning - Olycksfall vårterminen 2018 
  
§69/19 Redovisning - Olycksfall höstterminen 2018 
  
§70/19 Nationell idrottsutbildning NIU, volleyboll Lindeskolan 
  
§71/19 Svar på medborgarförslag om fortsatt drift av F1-5 i 

Ramshyttans skola 
  
§72/19 Förslag till reglemente för barn- och utbildningsförvaltningen  
  
§73/19 Verksamhetsbesök - förskola, grundskola 
  
§74/19 Delegationsärenden 
  
§75/19 Meddelanden 
  
§76/19 Informationsärenden 
  
§77/19 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §67/19   Dnr: BUN 2019/48 
 
Nämndernas ansvarsutövande 2018 
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och lägger rapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 

De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun, har 
tillsammans med PwC, genomfört en översiktlig granskning av 
nämndernas och styrelsens ansvarsutövande under år 2018. 
Resultatet av den övergripande granskningen ingår som en del 
av det underlag revisorerna använder inför ansvarsprövningen i 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetet har genomförts genom möten med representanter för 
respektive nämnder. Inför revisorernas möten har respektive 
nämnd/styrelse fått ta del av ett antal frågor som besvarats och 
diskuterats vid mötena med revisorerna. 
 
Resultatet har sammanfattats i PM, som har behandlats och 
godkänts av revisorerna. Revisorerna har överlämnat rapporten 
till samtliga nämnder, till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för kännedom. Socialnämnden tog del av 
rapporten vid beredande nämnd i maj år 2019. 
 
Under revisionsåret 2018 har kommunens förtroendevalda 
revisorer träffat ledamöter från respektive nämnd/styrelse. 
Inför träffarna överlämnades ett antal frågor som utgångspunkt 
för dialogen med nämnderna. I denna promemoria finns dessa 
frågor och svar kortfattat summerade.  
 
Som tidigare år kan revisorerna konstatera att kommunens 
nämnder arbetar på ett likartat och strukturerat sätt med 
internkontrollen. Internkontrollen bör i högre grad vara nära 
kopplad till verksamheten och innehålla verksamhetsspecifika 
kontroller för respektive nämnd.  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Revisorerna noterar att kommunstyrelsen planerar att utveckla 
internkontrollen i en sådan riktning så kopplingen till 
verksamhetens måluppfyllelse och resultat stärks. 
 
Arbetet kring de ökande investeringarna, verksamheternas 
kostnadsutveckling och låga resultat i grundskolan som 
resulterar obehörighet till gymnasiet är exempel på viktiga 
områden för revisorerna att följa kommande år. 

 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden tackar för 
informationen om rapporten och lägger den till handlingarna. 
 
 
Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förslag. 

 
 _____ 

 

Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 

Förvaltningschef  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §68/19   Dnr: BUN 2018/245 
 
Redovisning - Olycksfall vårterminen 2018 
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning  

 

Analyser av olycksfall i Lindesbergs kommuns förskolor och 
skolor redovisas till barn- och utbildningsnämnden två gånger 
per år.  
 
Antalet rapporterade olycksfall har de senaste åren legat relativt 
konstant från termin till termin. Den övervägande delen av 
olycksfallen äger rum under fri lek och rastaktiviteter utomhus. 
Detta gäller framför allt i förskolan och de yngre årskurserna i 
grundskolan. Denna typ av olycksfall är svåra att bygga bort 
riskerna runt. Kommunikation med barn/elever om risker och 
faror är väsentligt.  
 
I lektionssammanhang är olycksfall i samband med 
idrottslektioner överrepresenterade.  
 
Under vårterminen år 2018 så rapporterades följande: 

 
Verksamhet Antal Skolsköterska Sjukvård Tandvård 
Förskolor 18 6 3 - 
Grundskolor 42 7 5 2 

 
 

Förslag till beslut  

 

Att barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

 
 _____ 

 

Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 

Verksamhetschefer Förskola/Gr 
Utvecklingsstrateg  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §69/19   Dnr: BUN 2019/58 
 
Redovisning - Olycksfall höstterminen 2018 
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 

 
Ärendebeskrivning  

 

Analyser av olycksfall i Lindesbergs kommuns förskolor och 
skolor redovisas till barn- och utbildningsnämnden två gånger 
per år.  
 
Antalet rapporterade olycksfall har de senaste åren legat relativt 
konstant från termin till termin. Den övervägande delen av 
olycksfallen äger rum under fri lek och rastaktiviteter utomhus. 
Detta gäller framför allt i förskolan och de yngre årskurserna i 
grundskolan. Denna typ av olycksfall är svåra att bygga bort 
riskerna runt. Kommunikation med barn/elever om risker och 
faror är väsentligt.  
 
I lektionssammanhang är olycksfall i samband med 
idrottslektioner överrepresenterade. 

 

Under höstterminen år 2018 så rapporterades följande: 
 
Verksamhet Antal Skolsköterska Sjukvård Tandvård 
Förskolor 22 7 5 - 
Grundskolor 31 5 3 1 

 

 

 Förslag till beslut  

 

Att barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

 
 _____ 

 

Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 

Verksamhetschefer Förskola/Gr 
Utvecklingsstrateg  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §70/19   Dnr: BUN 2019/46 
 
Nationell idrottsutbildning NIU, volleyboll Lindeskolan 
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Det ska vara ett uppehåll kommande läsår 2019–2020 vad gäller 

antagandet av elever till NIU volleyboll vid Lindeskolans 

gymnasium. 

 

 
Ärendebeskrivning 

 

Mot bakgrund av det låga ansökningsunderlaget till 
Lindeskolans NIU i volleyboll så föreslår Lindeskolan att det ej 
startas upp med nya elever läsåret 2019–2020. 
 
Befintliga elever (blivande årskurs 2 och 3) kommer att fullfölja 
sin utbildning enligt den studieplan som gäller för NIU. 
 
Tre ansökningar har inkommit, varav två från Lindesbergs 
kommun och en utifrån sökande. Detta är ett för litet antal för 
att Lindeskolan ska kunna svara upp till de krav och kvalitetsmål 
som denna utbildning kräver. 
 
I samråd med Svenska volleybollförbundet och Linde Volley 
önskar vi göra ett uppehåll i antagningen till NIU och 
tillsammans med berörda parter se över våra möjligheter att få 
fler sökande till läsåret 2020–2021. 
 
Lindeskolans certifiering som skola med NIU volleyboll berörs 
inte av detta. 
 
Rektor Per Wernborg kom till barn- och utbildningsnämnden för 
att redogöra gällande ärendet. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Förslag till beslut 

 

Lindeskolan föreslår nämnden att fatta beslut om ett uppehåll 

kommande läsår vad gäller antagandet av elever till NIU volleyboll. 

 

 
Beslutsgång 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förslag. 
  

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Verksamhetschef Gy 
Rektor Idrottscollege 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §71/19   Dnr: BUN 2019/68 
 
Svar på medborgarförslag om fortsatt drift av F-5 i 

Ramshyttans skola 
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Avslå medborgarförslaget om fortsatt drift av verksamheten vid 
Ramshyttans skola. 
 
Ärendebeskrivning  

 

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun har i skrivelse daterad 
2019-05-03 mottagit ett medborgarförslag, KS 2019/16–1, om 
fortsatt drift av Ramshyttans skola. Kommunstyrelsen har 
remitterat förlaget till barn- och utbildningsnämnden för svar.  
 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2019-04-15 
beslutat om nedläggning av verksamheten i bl.a. Ramshyttans 
skola. Beslutet har därefter överlämnats till barn- och 
utbildningsnämnden för att verkställas.  
 
Inför och i samband med behandlingen av ärendet i nämnd och 
fullmäktige har det tagits fram ett underlag för beslut. 
Underlaget består av material framtaget av tjänstepersoner i 
olika delar av kommunens organisation. Materialet belyser flera 
aspekter av de ekonomiska och pedagogiska möjligheterna att 
bedriva undervisning vid de berörda verksamheterna. Även 
alternativa förslag till finansiering av verksamheterna och 
konsekvensbeskrivning av dessa har tagits fram.  
 
Kommunfullmäktige har bedömt materialet som tillräckligt för 
att kunna ta beslut om nedläggning av verksamheterna.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen avvecklar nu berörda 
verksamheter från och med läsåret 2019–2020. Samtliga elever 
på enheterna får därmed undervisning på andra enheter från 
hösten 2019. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget om 
fortsatt drift av verksamheten vid Ramshyttans skola. 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Zaki Habib (S) yrkar på bifall till förvaltningens svar på 

medborgarförslaget. 

 

Pär-Ove Lindqvist (M) och Tomas Klockars (M) yrkar på bifall till 

förvaltningens svar på medborgarförslaget. 

 

Ingrid Rörick-Richter (L) yrkar på bifall till förvaltningens svar på 

medborgarförslaget. 

 

Mats Seijboldt (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) yrkar på 
avslag till förvaltningens svar på medborgarförslaget. 
 
Magnus Storm (C), Maud Segerstedt (C) och Agneta Lindkvist (V) 
yrkar på avslag till förvaltningens svar på medborgarförslaget 
och kommer lämna in en skrivelse (BUN 2019/68–3). 
 

 
Beslutsgång 

 

Ordförande Linda Svahn (S) frågar nämnden om 
propositionsordningen förvaltningens förslag mot förslaget att 
avslå förvaltningens förslag på svar till medborgarförslaget. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
svar på medborgarförslaget, att avslå medborgarförslaget om 
fortsatt drift av verksamheten vid Ramshyttans skola. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Reservationer 

Mats Seijboldt (SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 
  
  

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kansliet  

För kännedom 

Förvaltningschef 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §72/19   Dnr: BUN 2019/38 
 
Förslag till reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden   
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Översända förslag på reglemente, efter redaktionella 
förändringar ur genusperspektiv, för barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen  
med förslag att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

 
Ärendebeskrivning  

 

Nuvarande reglemente för barn- och utbildningsnämnden är 
antagen av kommunfullmäktige (§ 5/2005), reviderat av 
kommunfullmäktige (233/2015) och gäller fr o m 2016-01-01. 
Vid nämndsammanträde i mars år 2019 beslutade nämnden att 
ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av 
nämndens reglemente. Ärendet återkommer till beredande 
barn- och utbildningsnämnd innan sommaren 2019. 
 
Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i maj år 2019 tog 
nämnden del av förslag till reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Delar av förändringar i reglementet är på grund av ny 
kommunlag leder till att tidigare paragrafshänvisningar i 
tidigare reglemente är fel, samt att kommunfullmäktige beslutat 
att bestämmelser om uppdragsbeskrivningar för ordförande och 
vice ordförande antas och ska föras in i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente (KF § 72/18). 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar att anta 
förändringar i reglemente och beslutar att överlämna det till 
kommunstyrelsen med förslag att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå att kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. 
  

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

 

För kännedom 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §73/19   Dnr:  
 
Verksamhetsbesök - förskola, grundskola 
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Återkomma till nämnden ledamöter och ersättare, under 
sommaren, med förslag på datum för verksamhetsbesök under 
hösten år 2019. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 

Barn- och utbildningsnämnden ska genomföra två gemensamma 
kontaktpolitikerdagar med verksamhetsbesök under år 2019. 
  

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef  
För kännedom 

Verksamhetschefer Förskola/Gr 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §74/19 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Beslut om avstängning från Lindeskolan 2019-03-22 - 
2019-03-27 enligt skollagen 5 kap 17 §    

  

 
 
2019-03-29 Delegationsbeslut av rektor Anna Unosson 
om beviljad utökad tid på fritids enligt skollagen kap 14 
§ 5 2019-03-27 - 2019-06-14 Dnr BUN 2019/12 

  

 
2019-04-09 Kompletterande handling avseende 
anmälan om kränkande behandling vid Fröviskolan, 
Skolinspektionen dnr 3:8 SI 2019:847 Dnr BUN 2019/31 

  

 

2019-04-10 Delegationsbeslut av förskolechef Lena 
Sjöwitz om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2019-03-18 - 2019-06-20 Dnr BUN 
2019/12 

  

 
2019-04-10 Delegationsbeslut av förskolechef Anna 
Luth om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen 
kap 8 2019-03-25 - 2019-06-14 Dnr BUN 2019/12 

  

 
2019-04-10 Delegationsbeslut av förskolechef Anna 
Luth om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen 
kap 8 2019-03-01 - 2019-06-14 Dnr BUN 2019/12 

  

 

2019-04-11 Beviljad interkommunal ersättning för elev 
med skolval till Skrantaskolan, Karlskoga kommun,  
Dnr BUN 2019/20 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-04-11 Avtal om köp av utbildningsplats vid 
Riksgymnasiesärskolan - Tullängsgymnasiet - för döva 
och hörselskadade i Örebro kommun, BUN 2019/20 

  

 

2019-04-15 Yttrande i anmälan mot Kristinaskolan, 
Skolinspektionen dnr 3:8 SI 2019:40 Dnr BUN 2019/41 

  

 
2019-04-19 Beviljad interkommunal ersättning för elev 
med skolval till Stenstalidskolan, Kristinehamns 
kommun, Dnr BUN 2019/20 

  

 
2019-04-23 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 2019-04-12 ärendenr 22 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 22 2019 
Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-04-23 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 2 2019-03-20 ärendenr 21 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-04-23 Delegationsbeslut uppföljning 2019-04-16 
av kränkande behandling på Grönsiskans förskola - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-04-23 Delegationsbeslut uppföljning av kränkande 
behandling på Brotorpsskolan 2019-03-05 ärendenr 40 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-04-30 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/41 

  

 
2019-05-03 Delegationsbeslut av förskolechef Jenny 
Risberg om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen 8 kap 5 § 2019-02-25 - 2019-04-18 Dnr BUN 
2019/12 

  

 
2019-05-07 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan F-3 2019-04-08 ärendenr BJÖ-2019-24 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-05-07 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan 4–6 2019-04-08 ärendenr BJÖ-2019-
25 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 
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utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
2019-05-07 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-04-09 ärendenr 42 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 

2019-05-07 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-04-16 ärendenr 43 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-05-07 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-04-16 ärendenr 44 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2019-05-07 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Lindeskolan 2019-05-03 ärendenr LS 4 3-2019 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
Avslaget val av Stadsskogsskolan       

 
Avslaget val av Stadsskogsskolan      

 
Avslaget val av Stadsskogsskolan       

 
Avslaget val av Stadsskogsskolan       

 
Avslaget val av Stadsskogsskolan       

 
Avslaget val av Stadsskogsskolan       

 
Avslaget val av Björkhagaskolan       

 
Avslaget val av Björkhagaskolan      

 
Avslaget val av Brotorpsskolan       

 
Avslaget val av Brotorpsskolan      

 
Avslaget val av Björkhagaskolan       

 
Avslaget val av Brotorpsskolan       

 
Beviljat val av Björkhagaskolan       
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beviljat val av Björkhagaskolan      
 
Beviljat val av Björkhagaskolan       

 
Beviljat val av Fröviskolan        

 
Beviljat val av Fröviskolan        

 
Beviljat val av Fröviskolan        

 
Beviljat val av Fröviskolan     

 
Beviljat val av Brotorpsskolan    

 
2019-04-15 Beslut om tilläggsbelopp Pilkrogs friskola 
vårterminen och höstterminen 2019,  
Dnr BUN 2018/251 

  

 
Beslut om avstängning från Lindeskolan 2019-04-16 - 
2019-04-18 enligt skollagen 5 kap 17 §    

  

 
Beslut om förlängd avstängning från Lindeskolan IMO 
fortlöpande, dock som längst till 2019-06-14 enligt 
skollagen 5 kap 18 §    
 

Delegationsbeslut i form av anställning, redovisade vid 

beredande nämnd i maj år 2019: 

 
Antal tillsvidareanställningar: 7st 
Antal visstidsanställningar: 13 st 
 
Tillsvidareanställningarna var av nedanstående typ av 
tjänst: 
- Förskollärare 
- Lärare grundskola, senare år 
- Lärare  
- Lärare moderna språk 
- Lärare Sva 
- Skolkurator 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Visstidsanställningarna var av nedanstående typ av tjänst: 
- Barnskötare 
- Elevassistent 
- Lärare  
- Lärare engelska år 4–6 
- Lärare i byggteknik 
- Projektledare  
 

_________ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §75/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2019-03-28 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra 2019-03-28   

  

 
2019-04-29 Protokoll från förskolorna södra 
samverkansgrupp 2019-04-29  

  

 
2019-04-15 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 15 april 2019 § 56 - 
Revisionsberättelse för Lindesbergs kommun 2018    

  

 
2019-03-08 Protokoll från barn- och utbildnings-
förvaltningens samverkansgrupp 2019-03-08    

  

 
2019-03-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 mars 2019 § 68 - Årsredovisning 
och nämndernas verksamhetsberättelse för år 2018  
Dnr BUN 2019/25 

  

 
2019-03-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 mars 2019 § 67 - 
Uppföljningsrapport av internkontroll 2018 Dnr BUN 
2019/27 

  

 

2019-04-10 Stärkta rättigheter för nationella 
minoriteter Dnr BUN 2018/217 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-04-15 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 15 april 2019 § 62 - Nedläggning av 
verksamheterna för Ramshyttans skola, Rockhammars 
skola samt förskolan Lönngården i Rockhammar  
Dnr BUN 2018/7 

  

 

2019-04-17 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 april 2019 - Svar på 
Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare 
genomförda granskningar    

  

 
2019-04-17 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 april 2019 - Uppföljning och analys 
mars 2019 Dnr BUN 2019/45 

  

 
2019-04-23 Överklagan gällande beslut om avstängning 
Lindeskolan enligt skollagen 5 kap 17–18 §  
Dnr BUN 2019/55 

  

 
2019-05-08 Frågor och synpunkter med anledning av 
nedläggningsbeslutet av Ramshyttans skola  
Dnr BUN 2018/259 

  

 
2019-04-16 Protokoll från förskolorna östra 
samverkansgrupp 2019-04-16    

  

 
2019-05-08 Fråga om skolgång för enskild elev vid 
nedläggning av Ramshyttans skola, Dnr BUN 2018/259 

  

 

2019-03-26 Protokoll från förskolorna västra och östra 
samverkansgrupp 2019-03-26    

  

 
2019-04-15 Protokoll från förskolorna norra 
samverkansgrupp 2019-04-15   

  

 
2019-03-19 Protokoll från förskolorna västra 
samverkansgrupp 2019-03-19    

  

 
2019-04-16 Protokoll från förskolorna västra 
samverkansgrupp 2019-04-16    

  

 
2019-03-20 Protokoll från samverkansgrupp 
Hagabacken och Ramsberg 2019-03-20    

  

http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=452133&VerID=444667
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=452133&VerID=444667
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
2019-03-12 Protokoll från specifikt samverkansråd för 
skola, utbildning och kompetensförsörjning 2019-03-12 

  

 

2019-04-02 Protokoll från samverkansgrupp 
Björkhagaskolan 2019-04-02    

  

 
2019-05-08 Svar på frågor om restid för barn i 
förskoleklass och förskolan     

  

 

__________ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §76/19 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Personalchef Carina Fyrpihl delgav vid beredande 
nämnd i maj år 2019 information gällande nämndens 
arbetsmiljöansvar Dnr BUN 2019/43, 2019-05-07 

  

 
Vid beredande nämnd i maj år 2019 delgav Airie 
Tervaniemi, samordnare för finskt förvaltningsområde, 
nämnden en sammanfattning av ändringar i 
minoritetslagen och skollagen 2019, Dnr BUN 
2018/217, 2019-05-06  

  

 
Katarina Doverud informerade beredande nämnd maj  
år 2019 vad kommunalt aktivitetsansvar (KAA) innebär, 
Dnr BUN 2019/64,2019-05-13 

  

 

__________ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2019-06-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §77/19 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 

 

Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande övriga frågor lyftes vid barn- och utbildningsnämnden: 
 
Om det finns bönerum i skolverksamheterna. Förvaltningen 
svarar att det inte finns på grundskolorna och att det på 
Lindeskolan finns ett Stilla rum, som kan användas till bön. 
 
Mobiltelefonfri skola. Förvaltningen svarar att det inte innebär 
några större svårigheter i de lägre årskurserna på grundskolan 
och att det blir en start med mobilfri skoltid på 
högstadieskolorna.  
 
____________ 
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