
 

 Sammanträdesprotokoll 1 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-01-10  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-10 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

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

 

Plats och tid: 
 

Näset, kommunhuset kl. 09:00-10:00 

Beslutande: Kristine Andersson (S) 
Magnus Storm (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Lillemor Bodman (M), ersätter Zaki Habib (S) 
Stefan Andersson (MP), ersätter Carina Sundén Vessling (V) 
Helene Lundin (KD), ersätter Maud Segerstedt (C) 
Roseel Säwlund (SD), ersätter Joacim Hermansson (S) 
 

Övriga deltagare: Anna Lundström, kanslienheten 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Michael Tybell, verksamhetschef 
Susanne Karlsson, Lärarnas riksförbund 
Sofia Liodden, Lärarförbundet 
Claudia Åhlgren, Kommunal 
Jessica Andersson, ekonomienheten 
Muzaffer Oguz, ekonomienheten 
 

Utses att justera PÄR-OVE LINDQVIST (M) MED JARI MEHTÄLÄINEN SOM 
ERSÄTTARE 
 

Justeringens plats 

och tid: 
Torsdag den 13 januari kl. 8.30 
 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
ANNA LUNDSTRÖM 

 
Paragraf 

 
1 - 19 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Kristine Andersson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
PÄR-OVE LINDQVIST 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§1/22 Godkänna deltagande på distans 

  

§2/22 Goda exempel 

  

§3/22 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 
covid-19, tillika Coronaviruset 

  

§4/22 Genomlysning av Lindeskolans ekonomi slutrapport 

  

§5/22 Avstämning kring Översyn av upptagningsområden 

  

§6/22 Elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse 2020 

  

§7/22 Information om arbetet med närvarorutiner 

  

§8/22 Olycksfall barn- och elever läsåret 2020/2021 

  

§9/22 Kränkande behandling läsåret 2020/2021 

  

§10/22 Läsårstider 2022 - 2023 

  

§11/22 Tjänsteskrivelse gällande Skolinspektionen 2021 

  

§12/22 Information till nämnd efter Tillsyn av Löa skola förskolan 
Trollebo år 2021 

  

§13/22 Information till nämnd efter Tillsyn av Solberga förskolor år 
2021 

  

§14/22 Information till nämnd efter Tillsyn av Föräldrakooperativet 
Slangbellan år 2021 

  

§15/22 Information till nämnd efter Tillsyn av Föräldrakooperativet 
Kokillen år 2021 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§16/22 Information till nämnd efter Tillsyn av Pilkrogs friskolas förskola 
år 2021 

  

§17/22 Övriga frågor 

  

§18/22 Delegationsärenden 

  

§19/22 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §1/22   Dnr:  

 

Godkänna deltagande på distans 
 

Beslut 

 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

   

  _______ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§2/22   Dnr:  

 

Goda exempel 
 

Beslut 

Punkten lämnas tom vid dagens sammanträde.   
 

Ärendebeskrivning 

Inga goda exempel lyfts vid dagens sammanträde. 
 
______ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§3/22   Dnr: BUN 2020/22 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 

anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar muntligen om 
det senaste arbetet i förvaltningen gällande hanteringen av 
covid-19. 
 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna.  
 
_______ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§4/22   Dnr: BUN 2021/72 

 

Genomlysning av Lindeskolans ekonomi slutrapport 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att till mars 2022 återkomma med 
förslag för hur gymnasieskolan ska uppvisa en budget i balans 
på kort och lång sikt, detta utifrån KPMG:s rapport och 
rekommendationer. 
 

Ärendebeskrivning 

 
De senaste åren har Lindeskolan haft svårigheter med att kunna 
uppvisa en budget i balans. För att komma till rätta med dessa 
problem har en extern utredning tillsats, uppdraget har 
genomförts av KPMG. 
 
Uppdraget till KPMG syftade till att presentera ett nuläge samt 
ett antal förslag till en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans 
på både kort och lång sikt. 
 
En slutrapport har lämnats där uppdraget presenteras, 
nulägesanalys framgår samt förslag till åtgärder presenteras. 
Slutrapporten innehåller en förenklad konsekvensanalys per 
förslag. Slutrapporten bifogas ärendet. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att under våren 2022 återkomma 
med förslag för hur gymnasieskolan ska uppvisa en budget i 
balans på kort och lång sikt, detta utifrån KPMG:s rapport och 
rekommendationer. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att förvaltningen ska återkomma 
till sammanträdet i mars 2022 istället för våren 2022. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Kristine Andersson (S) och Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall 
till Pär-Ove Lindqvists (M) ändringsförslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Pär-Ove 
Lindqvists (M) ändringsförslag och finner att nämnden gör så. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §5/22   Dnr: BUN 2021/11 

 

Avstämning kring Översyn av upptagningsområden 
 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen 
att återkomma med avstämning på sammanträdet i mars 2022. 
 

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens sammanträde den 14 juni 2021 redovisade 
utvecklingsstrategen upplägget för översynen av grundskolans 
upptagningsområden. 
 
Översynen syftar bl.a. till att säkerställa att 
upptagningsområdena är aktuella och stämmer överens med 
skolstrukturen i kommunen. 
 
Sedan den senaste justeringen för ett par år sedan har vissa 
omstruktureringar av skolorna i kommunen genomförts. 
Verksamheten vid Ramshyttans och Rockhammars skolor har 
upphört, men de upptagningsområdena finns fortfarande kvar. 
Under hösten 2021 startades verksamheten vid 
Lindbackaskolan upp och gamla Kristinaskolan upphörde. 
 
Vidare ska upptagningsområdena stämmas av mot de flöden 
som skolornas skolskjutsar planeras utifrån. Kontakt har tagits 
med Länstrafiken för att involvera deras skolskjutsplanerare. 
 
Under hösten 2021 har Länstrafiken rekryterat ny 
skolskjutsplanerare. Det planerade arbetet med att se över 
skolskjutsflöden i Lindesbergs kommun har därför skjutits fram 
något. 
 
Vidare håller förvaltningen under hösten 2021 på att växla över 
till ett nytt administrativt system, IST Administration. Först när 
detta är klart får förvaltningen kapacitet att göra prognoser över 
framtida elevfördelning på olika upptagningsområden. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendet föreslås återkomma på nämndens sammanträde i mars 
2022.  
 

Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen 
att återkomma med avstämning på sammanträdet i mars 2022. 
______ 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 12 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§6/22   Dnr: BUN 2021/33 

 

Elevhälsans medicinska insats 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner 
Patientsäkerhetsberättelsen 2020 Elevhälsans medicinska 
insats. 

Ärendebeskrivning 

Hälso-och sjukvårdens regelverk har till uppgift att upprätthålla 
patientsäkerhet och kvaliteten i vården. Kraven riktas mot 
vårdgivare, verksamhetschef och den enskilda 
befattningshavare som är yrkesverksam inom hälso-och 
sjukvården (SFS 2017:30; 2010:665). Inom Barn -och 
Utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun är Elevhälsans 
medicinska insats en verksamhet som bedrivs enligt Hälso-och 
sjukvårdens regelverk. Även delar av Elevhälsans psykologiska 
insats omfattas av regelverket. 
 
Varje år skall därför en patientsäkerhets och kvalitetsberättelse 
upprättas där verksamhetens arbete med patientsäkerhet 
beskrivs och utvärderas 
 

Förslag till beslut 

Nämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen 2020 
Elevhälsans medicinska insats. 
 
 ________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§7/22   Dnr: BUN 2021/15 

 

Information om arbetet med närvarorutiner 
 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen 
att återkomma med avstämning i ärendet på sammanträdet i 
mars 2022. 

Ärendebeskrivning 

Arbetet med tydliga, gemensamma rutiner för ökad skolnärvaro 
har upplevts mycket positivt. Det är förvisso svårt att ge några 
tydliga siffror på om rutinerna medfört någon faktiskt ökning av 
närvaron i skolan. Återkopplingen från pedagoger, skolledare 
och elevhälsans personal har dock varit mycket positiv. 
 
Den arbetsgrupp som tidigare arbetat med att utveckla 
rutinerna har under senhösten 2021 återstartats och ska ha en 
digital träff den 14 december. 
 
På agendan för den träffen står bl.a. att se över hur 
närvaroplanen och det övergripande arbetet med ökad 
skolnärvaro kan presenteras externt på webben. Förvaltningen 
har identifierat ett behov av att externt tydligare presentera de 
rutiner för ökad skolnärvaro som beslutats om sedan tidigare. 
 
Syftet är att skapa en enkel och tydlig bild som skolpersonal kan 
hänvisa till i kontakter med t.ex. vårdnadshavare. 
 
Arbetet påbörjas i december och beräknas vara klart senast 
mars 2022. 
 

Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen 
att återkomma med avstämning i ärendet på sammanträdet i 
mars 2022. 
 
 ______ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
§8/22   Dnr: BUN 2021/90 

 

Olycksfall barn- och elever läsåret 2020/2021 
 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Analyser av olycksfall i Lindesbergs kommuns förskolor och skolor 
redovisas till Barn- och utbildningsnämnden per läsår. 
 
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 ock kommunikation med barn och elever om risker 
och faror är väsentligt.  
 
I lektionssammanhang är olycksfall i samband med idrottslektioner 
överrepresenterade. 
 
Den manuella redovisningen av olycksfall och tillbud är behäftad 
med vissa problem. Det är relativt svårt att få en god bild av t.ex. 
olika olyckstyper, eller tillbud. 
 
Under december 2021 lanseras det digitala systemet STELLA. 
Förändringen innebär en enklare hantering av olycksfall och tillbud 
i framtiden. Redovisning till Barn- och utbildningsnämnden 
kommer då att ske månatligen med möjlighet till mer djuplodande 
statistik kring olika typer av olycksfall och tillbud. 
 
Läsåret 2020–2021 
Förskolor: 34 anmälda fall. 
Grundskolor: 52 anmälda fall. 

Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen. 
 
 _______ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
§9/22   Dnr: BUN 2020/74 

 

Kränkande behandling läsåret 2020/2021 
 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen och uppdrar till 
förvaltningen att till nästa sammanträde informera om hur 
förvaltningen jobbar med kränkande behandlingar.  

Ärendebeskrivning 

På nämndens sammanträde redovisas utvecklingsstrategen 
sammanställning över rapporterade fall av kränkande 
behandling under läsåret 2020-2021. 
 
Under läsåret 2020-2021 fortsatte antalet inrapporterade fall av 
kränkande behandling att öka. Totalt rapporterades för läsåret 
176 fall av kränkande behandling i förvaltningens verksamheter. 
Ökningen under läsåret återfinns i grundskolans åk F-6. 

 
I december lanseras den digitala hanteringen av rapportering av 
kränkande behandling i systemet STELLA. Systemet har 
anpassats efter Lindesbergs kommuns behov i samarbete med 
Tillväxtförvaltningen. Medarbetare kommer att erbjudas 
utbildning i STELLA under januari månad. 

Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Kristine Andersson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag 
att till nästa sammanträde informera om hur förvaltningen 
jobbar med kränkande behandlingar. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Kristine 
Anderssons (S) tilläggsförslag och finner att nämnden gör så. 
 _______ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§10/22   Dnr: BUN 2021/102 

 

Läsårstider 2022 - 2023 
 

Beslut 

Nämnden beslutar att godkänna föreslagna läsårstider för läsåret 
2022-2023. 

Ärendebeskrivning 

På nämndens sammanträde den 13 december 2021 redovisar 
utvecklingsstrategen förslag till tider för läsåret 2022-2023.  
 
Studiedagar beslutas av förvaltningen vid senare tillfälle, då 
aktuella datum för nationella prov från Skolverket finns 
tillgängliga. 
 
Förslaget är samverkat tillsammans med de fackliga 
representanterna i Barn- och utbildningsförvaltningens 
samverkansgrupp. 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar att godkänna föreslagna läsårstider för läsåret 
2022-2023. 
 
______ 
 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§11/22   Dnr: BUN 2021/60 

 

Tjänsteskrivelse gällande Skolinspektionen 2021 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till 
förvaltningschefen att till sammanträdet i augusti 2022 komma 
med åtgärdsförslag utifrån Skolinspektionens identifierade 
utvecklingsområden.  

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen 
(2010:800) genomfört en kvalitetsgranskning vid Lindesbergs 
kommun avseende de förutsättningar huvudmannen skapar för 
att eleverna får en likvärdig utbildning. Kvalitetsgranskning 
beskriver hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever 
förutsättningar att nå de nationella målen. 
 
Skolinspektionen anser att huvudmannen i flera delar gör 
relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende 
trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom 
dessa områden, men utvecklingsområden finns. 
 
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 
 
För att identifiera styrkor och utvecklingsbehov i verksamheten 
behöver huvudmannen utveckla sitt analysarbete av vad som 
påverkar och orsakar olika studie- och trygghetsresultat i 
gymnasieskolan. Analysen bör omfatta skolenheter, program, 
kurser och kön. 
 
Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta 
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre 
förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt, 
men utvecklingsområden finns. 
 
Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Huvudmannen behöver utveckla sin analys av hur elevernas 
olika behov och förutsättningar i gymnasieskolan påverkar 
deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. 
 
Lindesbergs kommun ska senast den 23 september 2022 
redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som 
vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden och 
resultatet av dessa åtgärder. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Att uppdra till förvaltningschefen att komma med åtgärdsförslag 
utifrån Skolinspektionens identifierade utvecklingsområden.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att förvaltningen ska redovisa 
förslag till nämnden i augusti 2022.  
 
Kristine Andersson (S) föreslår bifall till Pär-Ove Lindqvists (M) 
tilläggsförslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Pär-Ove 
Lindqvists (M) tilläggsförslag och finner att nämnden gör så. 
 
 
 _____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§12/22   Dnr: BUN 2021/50 

 

Information till nämnd efter Tillsyn av Löa skola 

förskolan Trollebo år 2021 
 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

Verksamhet vid fristående förskolor, belägna i Lindesbergs 
kommun, står under tillsyn av kommunen. 
 
Kommunen har rätt att inspektera verksamheten, inhämta 
upplysningar och ta del av handlingar som behövs. Ansvaret för 
tillsynen är delegerat till verksamhetschefen för förskolan och 
sker enligt plan vart tredje år. Beslutet rapporteras till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Inför tillsynsrundan 2021 hölls ett digitalt informationsmöte där 
representanter för de fristående förskolorna i Lindesbergs 
kommun deltog. 
 
Inför tillsynsbesöket har de fristående förskolorna fyllt i ett 
underlag med frågor kring verksamheten. Detta underlag har 
sedan legat till grund för ett digitalt tillsynsmöte med förskolan. 
Vid tillsynsmötet har representanter för Lindesbergs kommun 
samt förskolechef, styrelserepresentant/VD och 
personalrepresentanter deltagit. 
 
Efter genomfört besök och efterdokumentation har 
verksamhetschefen för förskolan tagit beslut om tillsynen. Den 
fristående förskolan har haft möjlighet att kommentera och 
komma med synpunkter på ett preliminärt beslutsförslag. 
 
Beslutet lämnas nu till Barn- och utbildningsnämnden för 
information. 
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Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

 

________ 

För kännedom: 

Styrelsen, Förskolan Trollebo, Löa friskola 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§13/22   Dnr: BUN 2021/51 

 

Information till nämnd efter Tillsyn av Solberga 

förskolor år 2021 
 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhet vid fristående förskolor, belägna i Lindesbergs 
kommun, står under tillsyn av kommunen. 
 
Kommunen har rätt att inspektera verksamheten, inhämta 
upplysningar och ta del av handlingar som behövs. Ansvaret för 
tillsynen är delegerat till verksamhetschefen för förskolan och 
sker enligt plan vart tredje år. Beslutet rapporteras till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Inför tillsynsrundan 2021 hölls ett digitalt informationsmöte där 
representanter för de fristående förskolorna i Lindesbergs 
kommun deltog. 
 
Inför tillsynsbesöket har de fristående förskolorna fyllt i ett 
underlag med frågor kring verksamheten. Detta underlag har 
sedan legat till grund för ett digitalt tillsynsmöte med förskolan. 
Vid tillsynsmötet har representanter för Lindesbergs kommun 
samt förskolechef, styrelserepresentant/VD och 
personalrepresentanter deltagit. 
 
Efter genomfört besök och efterdokumentation har 
verksamhetschefen för förskolan tagit beslut om tillsynen. Den 
fristående förskolan har haft möjlighet att kommentera och 
komma med synpunkter på ett preliminärt beslutsförslag. 
 
Beslutet lämnas nu till Barn- och utbildningsnämnden för 
information. 
 

Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen. 



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_________ 
För åtgärd: 

Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet. 
 

För kännedom: 

Styrelsen, Solberga förskolor AB 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 23 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§14/22   Dnr: BUN 2021/52 

 

Information till nämnd efter Tillsyn av 

Föräldrakooperativet Slangbellan år 2021 
 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhet vid fristående förskolor, belägna i Lindesbergs 
kommun, står under tillsyn av kommunen. 
 
Kommunen har rätt att inspektera verksamheten, inhämta 
upplysningar och ta del av handlingar som behövs. Ansvaret för 
tillsynen är delegerat till verksamhetschefen för förskolan och 
sker enligt plan vart tredje år. Beslutet rapporteras till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Inför tillsynsrundan 2021 hölls ett digitalt informationsmöte där 
representanter för de fristående förskolorna i Lindesbergs 
kommun deltog. 
 
Inför tillsynsbesöket har de fristående förskolorna fyllt i ett 
underlag med frågor kring verksamheten. Detta underlag har 
sedan legat till grund för ett digitalt tillsynsmöte med förskolan. 
Vid tillsynsmötet har representanter för Lindesbergs kommun 
samt förskolechef, styrelserepresentant/VD och 
personalrepresentanter deltagit. 
 
Efter genomfört besök och efterdokumentation har 
verksamhetschefen för förskolan tagit beslut om tillsynen. Den 
fristående förskolan har haft möjlighet att kommentera och 
komma med synpunkter på ett preliminärt beslutsförslag. 
 
Beslutet lämnas nu till Barn- och utbildningsnämnden för 
information. 
 
 



 

 Sammanträdesprotokoll 24 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

 

______ 

För kännedom: 

Styrelsen för föräldrakooperativet Slangbellan 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 25 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§15/22   Dnr: BUN 2021/53 

 

Information till nämnd efter Tillsyn av 

Föräldrakooperativet Kokillen år 2021 
 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhet vid fristående förskolor, belägna i Lindesbergs 
kommun, står under tillsyn av kommunen. 
 
Kommunen har rätt att inspektera verksamheten, inhämta 
upplysningar och ta del av handlingar som behövs. Ansvaret för 
tillsynen är delegerat till verksamhetschefen för förskolan och 
sker enligt plan vart tredje år. Beslutet rapporteras till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Inför tillsynsrundan 2021 hölls ett digitalt informationsmöte där 
representanter för de fristående förskolorna i Lindesbergs 
kommun deltog. 
 
Inför tillsynsbesöket har de fristående förskolorna fyllt i ett 
underlag med frågor kring verksamheten. Detta underlag har 
sedan legat till grund för ett digitalt tillsynsmöte med förskolan. 
Vid tillsynsmötet har representanter för Lindesbergs kommun 
samt förskolechef, styrelserepresentant/VD och 
personalrepresentanter deltagit. 
 
Efter genomfört besök och efterdokumentation har 
verksamhetschefen för förskolan tagit beslut om tillsynen. Den 
fristående förskolan har haft möjlighet att kommentera och 
komma med synpunkter på ett preliminärt beslutsförslag 
 
Beslutet lämnas nu till Barn- och utbildningsnämnden för 
information. 
 
 



 

 Sammanträdesprotokoll 26 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

 

_______ 

För kännedom: 

Styrelsen för föräldrakooperativet Kokillen 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 27 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§16/22   Dnr: BUN 2021/54 

 

Information till nämnd efter Tillsyn av Pilkrogs 

friskolas förskola år 2021 
 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhet vid fristående förskolor, belägna i Lindesbergs 
kommun, står under tillsyn av kommunen. 
 
Kommunen har rätt att inspektera verksamheten, inhämta 
upplysningar och ta del av handlingar som behövs. Ansvaret för 
tillsynen är delegerat till verksamhetschefen för förskolan och 
sker enligt plan vart tredje år. Beslutet rapporteras till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Inför tillsynsrundan 2021 hölls ett digitalt informationsmöte där 
representanter för de fristående förskolorna i Lindesbergs 
kommun deltog. 
 
Inför tillsynsbesöket har de fristående förskolorna fyllt i ett 
underlag med frågor kring verksamheten. Detta underlag har 
sedan legat till grund för ett digitalt tillsynsmöte med förskolan. 
Vid tillsynsmötet har representanter för Lindesbergs kommun 
samt förskolechef, styrelserepresentant/VD och 
personalrepresentanter deltagit. 
 
Efter genomfört besök och efterdokumentation har 
verksamhetschefen för förskolan tagit beslut om tillsynen. Den 
fristående förskolan har haft möjlighet att kommentera och 
komma med synpunkter på ett preliminärt beslutsförslag. 
 
Beslutet lämnas nu till Barn- och utbildningsnämnden för 
information. 
 

Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen. 



 

 Sammanträdesprotokoll 28 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_______ 

För kännedom: 

Styrelsen för Pilkrogs förskola, ek. för. 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 29 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §17/22   Dnr:  

 

Övriga frågor 
 

Beslut 

Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Jari Mehtäläinen (SD) undrar hur administrationen av 
specialkost fungerar och om den har ökat de senaste åren. Ann-
Marie Naulén Lundin, Björn Österby och Thomas Lindberg 
svarar att de har ett nära samarbete med måltidsenheten 
gällande denna fråga.  
 
Stefan Andersson (MP) undrar om det kommer att ske 
masstestning av elever med anledning av smittläget. Åsa Jönsson 
svarar att det inte är aktuellt.  
 
Ingrid Richter (L) undrar om det finns möjlighet att besöka 
Lindbackaskolan under våren. Åsa Jönsson svarar att nämnden 
är varmt välkomna men inte just nu när smittspridningen är så 
stor.  
 
_____ 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 30 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §18/22 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 
13 december 2021 - Ansökan om avgiftsbefrielse från 
fritidsplats Dnr BUN 2021/7 

  

 
-- Beviljat val av Storåskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan för Dnr    

 
-- Beviljat val av förskolan Kyrkberget Dnr    

 
-- Beviljat val av förskolan Kyrkberget Dnr    

 
-- Delegationsbeslut av förskolechef Piia 
Dahlberg om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 beslutsdag 2021-11-03 Dnr BUN 
2021/2 

  

 
-- Beviljat val av Näsby förskola Dnr    

 
2021-12-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-11-23, ärendenr 2021-16 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-11-15, ärendenr 2021-15 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 31 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-12-01 Avtal för elev i Köpings kommuns 
gymnasiesärskola Ullvigymnasiet Dnr BUN 2021/7 

  

 
2021-12-08 Beslut efter tillsyn 2021 Löa.pdf Dnr BUN 
2021/50 

  

 
2021-12-08 Beslut efter tillsyn 2021 Solberga.pdf Dnr 
BUN 2021/51 

  

 
2021-12-08 Beslut efter tillsyn 2021 Slangbellan.pdf 
Dnr BUN 2021/52 

  

 
2021-12-09 Delegationsbeslut av Carina Almgren 2021-
12-09 - beviljat inackorderingstillägg Dnr BUN 2021/2 

  

 
2021-12-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-11-30, ärendenr 2021-17 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-12-03, ärendenr 15 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Lindbackaskolan 2021-11-30, ärendenr 2021-16 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Lindbackaskolan 2021-12-02, ärendenr 2021-17 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Lindbackaskolan 2021-11-30, ärendenr 2021-15 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Lindbackaskolan 2021-11-25, ärendenr 2021-13 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Lindbackaskolan 2021-11-25, ärendenr 2021-14 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 32 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2021-12-10 Avslaget val av Brotorpsskolan Dnr    

 
2021-11-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9  2021-10-28, ärendenr 2021-22-12- 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Björkhagaskolan 2021-10-
13, ärendenr 2021-7 -  BUN 2021/75-60 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-12 Avtal för elev i Magelungen grundskola 
Örebro Dnr BUN 2021/7 

  

 
2021-10-14 Delegationsbeslut av rektor Gretha Åström 
om beviljad plats på fritids enligt Skollagen kap 14 § 5 
och 6 § beslutsdag 2021-10-14 Dnr BUN 2021/2 

  

 
2021-11-15 Avslaget val av förskolan Stadsskogen Dnr    

 
2021-11-15 Avslaget val av förskolan Björken Dnr    

 
2021-11-17 Delegationsbeslut återkoppling av anmälan 
om kränkande behandling på Brotorpsskolan 2021-10-
06, ärendenr BUN 2021/75-53 - ärendet bedöms utrett 
och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-17 Avslaget val av Brotorpsskolan Dnr    

 
2021-11-17 Beviljat val av Ekbackens skola Dnr BUN 
2021/4 

  

 
2021-11-17 Beviljat val av Ekbackens skola Dnr BUN 
2021/4 

  

 
2021-11-19 Delegationsbeslut av Carina Almgren 2021-
11-19 - beviljade dagliga resor Dnr BUN 2021/2 

  

 
2021-12-20 Beslut om tilläggsbelopp Solberga 
förskolor vårterminen 2022 Dnr BUN 2021/110 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 33 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-12-20 Delegationsbeslut av verksamhetschef 
grundskola tf rektor vid Björkhagaskolan under tiden 
2021-12-20 - 2021-12-23 Dnr BUN 2021/2 

  

 
2021-12-20 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Lindbackaskolan 2021-11-23, ärendenr 2021-12 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-20 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4-6  2021-12-05, ärendenr 2021-15 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-20 Återkoppling av ärende om misstänkt 
kränkande behandling på Björkhagaskolan 
höstterminen 2021, ärendenr BHS 2021-13, BUN 
2021/75-101 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2021/75 

  

 
2021-12-20 Återkoppling av ärende om kränkande 
behandling och trakasserier på Björkhagaskolan, 
ärendenr BHS 2021-11, BUN 2021/75-75 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-20 Delegationsbeslut trakasserier på 
Lindeskolan  LS 4  2021-12-14, ärendenr LS4 2021-2 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-20 Delegationsbeslut trakasserier på 
Lindeskolan  LS 4  2021-12-08, ärendenr LS2 1-2021 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-20 Delegationsbeslut trakasserier på 
Lindeskolan LS 1 2021-11-16, ärendenr 2021-1 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-12-20 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Lindeskolan GySär 2021-12-13, ärendenr HT 5 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 3 2022 Dnr 
BUN 2021/75 

  

 
2021-11-23 Beslut om ansökan om tilläggsbelopp 
Pilkrogs förskola vårterminen 2022 Dnr BUN 2021/104 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 34 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2021-11-23 Svar på begäran om yttrande i anmälan 
kring stödbehov för elev vid Brotorpsskolan, 
Skolinspektionen dnr SI 2021:6813 Dnr BUN 2021/99 

  

 
2021-11-26 Delegationsbeslut trakasserier på 
Lindeskolan LS 3 2021-11-16 - ärendet bedöms utrett 
och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4-6 2021-10-06, ärendenr BHS 
2021-2 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2021/75 

  

 
2021-11-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4-6 2021-10-06, ärendenr BHS 
2021-14 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2021/75 

  

 
2021-11-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-10-29, ärendenr EKB20:52 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-11-11, ärendenr EKB20:53 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 35 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §19/22 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 december 2021 KS § 173 - 
Månadsuppföljning oktober 2021 Dnr BUN 2021/34 

  

 
2021-12-06 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 december 
2021 KF § 143 - Avgift för förskola under 
inskolningstiden Dnr BUN 2021/22 

  

 
2021-12-06 Protokoll från förskolor norra 
samverkansgrupp 2021-12-06 (Hagabacken, 
Lysmasken, Ramsberg) Dnr  

  

 
2021-10-07 Protokoll från Brotorpsskolan 
Modersmåls- och introduktionsenheten MoI 
samverkansgrupp 2021-10-07 Dnr  

  

 
2021-11-08 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2021-11-
08 Dnr BUN 2021/23 

  

 
2021-12-08 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2021-12-
08 Dnr BUN 2021/23 

  

 
2021-12-09 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra 2021-12-09 Dnr  

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 36 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-12-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 december 2021 KS § 176 - Årshjul 
för planering och uppföljning 2022 Dnr  

  

 
2021-12-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 december 2021 KS § 175 - Årshjul 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dnr  

  

 
2021-12-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 december 2021 KS § 174 - 
Riktlinje för investeringar Dnr  

  

 
2021-12-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 december 2021 KS § 178 - 
Finansiering av visstidsanställda vikarier inom förskola 
2021 för  elever på barn- och fritidsprogrammet Dnr 
BUN 2020/61 

  

 
2021-12-14 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2021-12-14 Dnr  

  

 
2021-11-16 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 
2021 - Mål och budget 2021- revidering skolmiljarden 
Dnr BUN 2021/19 

  

 
2021-11-16 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2021-11-16 Dnr  

  

 
2021-12-16 Protokollsutdrag från Socialnämndens 
sammanträde den 16 december 2021 § 188 - 
Handlingsplan POSOM (psykiskt och socialt 
omhändertagande vid större olycka eller kris) Dnr  

  

 
2021-10-19 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra 2021-10-19 Dnr  

  

 
2021-12-20 Protokoll från Fröviskolans 
samverkansgrupp 2021-12-20 Dnr  

  

 
2021-11-23 Protokoll från samverkansgrupp särskolan 
2021-11-23 Dnr  

  



 

 Sammanträdesprotokoll 37 (37) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-01-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2021-10-26 Protokoll från samverkansgrupp särskolan 
2021-10-26 Dnr  

  

 
2021-09-30 Protokoll från samverkansgrupp särskolan 
2021-09-30 Dnr  

  

 
 

 

 


