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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-09 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

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

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-12:00 

Beslutande: Kristine Andersson (S), Ordförande 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Carina Sundén Wessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Kent Wanberg (S) ersätter Joacim Hermansson (S) 
Liesel Ivarsson (C) ersätter Maud Segerstedt (C) 
 

Övriga deltagare: Farhia Ahmed Shekh (S) 
Intisar Alansari (S) 
Agnetha Lindkvist (V) 
Lillemor Bodman (M) 
Helene Lundin (KD) 
Stefan Andersson (MP) 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Åsa Jönsson, bitr verksamhetschef grundskolan 
Micheal Tybell, verksamhetschef grundskolan 
Kristina Öhrn, verksamhetschef förskolan 
Jessica Andersson, ekonom 
Muzaffer Oguz, ekonom 
Claudia Åhlgren, Kommunal 
Susanne Karlsson, Lärarnas riksförbund 
Sofia Liodden, Lärarförbundet. 
 

Utses att justera Tomas Klockars (M) med Ingrid Rörick Richter (L) som ersättare 

Justeringens plats 

och tid: 
Kommunhuset den 9 maj, kl. 13:00 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
48 - 56 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Kristine Andersson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tomas Klockars 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§48/22 Information om Corona 

  

§49/22 Information om verksamheternas arbete gällande situationen i 
Ukraina 

  

§50/22 Goda exempel 

  

§51/22 Tjänsteskrivelse BUN Patientsäkerhetsberättelse 2021 
220328.docx 

  

§52/22 Gemensamma potten - återbetalning av socialförvaltningens 
överföring på 500 000 kronor till barn- och 
utbildningsförvaltningen 

  

§53/22 Tjänsteskrivelse - Riktlinje för utbildning av barn och elever med 
migrationsbakgrund 

  

§54/22 Lägesrapport tertial 1 2022 

  

§55/22 Delegationsärenden 

  

§56/22 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§48/22   Dnr:  

 

Information om Corona 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar om arbetet med 
anledning av Covid. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§49/22   Dnr:  

 

Information om verksamheternas arbete gällande 

situationen i Ukraina 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar om arbetet med 
anledning av kriget i Ukraina. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§50/22   Dnr:  

 

Goda exempel 

 

Beslut 

Goda exempel läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Pär-Ove Lindqvist (M) lyfter Bell som gott exempel, där elevers 
goda uppträdande gentemot varandra uppmuntras.  
 
Kristine Andersson (S) lyfter grundsärskolan. 
 
Kent Wanberg (S) lyfter djup engagerade tjänstepersoner som 
goda exempel. 

Förslag till beslut 

Goda exempel läggs till handlingarna  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§51/22   Dnr: BUN 2022/23 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 Godkänna Patienssäkerhets- och kvalitetsberättelse 2021 

Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 

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 i Lindesbergs kommun är Elevhälsans 
medicinska insats (EMI) en verksamhet som bedrivs enligt 
hälso-och sjukvårdens regelverk. Även delar av Elevhälsans 
psykologiska insats omfattas av regelverket. 

Varje år ska därför en patientsäkerhets och kvalitetsberättelse 
upprättas där verksamhetens arbete med patientsäkerhet 
beskrivs och utvärderas. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden besluta  
 Godkänna Patienssäkerhets- och kvalitetsberättelse 2021 

Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§52/22   Dnr: BUN 2021/69 

 

Gemensamma potten - återbetalning av 

socialförvaltningens överföring på 500 000 kronor till 

barn- och utbildningsförvaltningen 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om minskad budget 
från och med 2022 enligt nedan:  
 
-0,1 Mnkr förvaltningsövergripande kostnader 
-0,1 Mnkr verksamhet grundskola 
-0,1 Mnkr verksamhet förskola  
-0,1 Mnkr verksamhet gymnasieskola 
-0,1 Mnkr elevhälsa 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-14, § 8 att omdisponera 
500 000 kronor från barn- och utbildningsnämnden till 
socialnämndens budget. 
 
Socialnämnden har 2021-10-28, § 161 beslutat att genomföra 
effektiviseringskrav för budget 2022 genom att återkalla budget 
från Barn- och utbildningsnämnden. 
 
Den gemensamma potten har under åren finansierat särskilda 
undervisningsgrupper, köp av skolplatser för elever med extra 
ordinära behov, arbete kring uppdraget att minska skolfrånvaro 
samt det kommunala aktivitetsansvaret. Dessa kostnader 
kvarstår i barn- och utbildningsnämnden och har sedan den 
gemensamma potten upphörde 2018 ökat.  
 
Detta medför att minskad budget på dessa delar endast medför 
ett budgetunderskott och ingen effektivisering genomförs. 
Uppdraget att minska budgetramen med - 0,5 Mnkr inom Barn- 
och utbildningsnämnden retroaktivt från 1 januari 2022 kräver 
effektivisering i verksamheterna. Förvaltningen föreslår därför 
barn- och utbildningsnämnden att fördela besparingen enligt 
nedan: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

- 0,1 Mnkr förvaltningsövergripande kostnader hos 
förvaltningschefen 
- 0,1 Mnkr verksamhet grundskola hos verksamhetschef 
grundskola 
- 0,1 Mnkr verksamhet förskola hos verksamhetschef förskola 
- 0,1 Mnkr verksamhet gymnasieskola hos verksamhetschef 
gymnasieskola 
- 0,1 Mnkr elevhälsa inom förskola och grundskola, chef 
elevhälsa  
 
Dessa budgetjusteringar från och med 2022 innebär ett tillägg 
till genomförda effektiviseringskrav för barn- och 
utbildningsnämnden. Inför 2022 beslutades om -4,5 Mnkr under 
2021.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
om minskad budget från och med 2022 enligt nedan:  
 
-0,1 Mnkr förvaltningsövergripande kostnader 
-0,1 Mnkr verksamhet grundskola 
-0,1 Mnkr verksamhet förskola  
-0,1 Mnkr verksamhet gymnasieskola 
-0,1 Mnkr elevhälsa  
 

 
För åtgärd: 

Ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 

För kännedom: 

Verksamhetschef grundskolan 
Verksamhetschef förskolan 
Gymnasiechef 
Chef för elevhälsan 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§53/22   Dnr: BUN 2022/26 

 

Riktlinje för utbildning av barn och elever med 

migrationsbakgrund 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 Godkänna föreslagna revideringar och antar Riktlinjer för 

Lindesbergs kommuns mottagning, introduktion och 
utbildning av barn och elever med migrationsbakgrund. 

 Förvaltningen återkommande rapportera till nämnd vid 
fall där sammansättningen av andelen flerspråkiga barn 
överstiger 50%. 

Ärendebeskrivning 

 
På nämndens sammanträde i april 2022 redovisar biträdande 
verksamhetschef för grundskolan de reviderade riktlinjerna för 
Lindesbergs kommuns mottagning, introduktion och utbildning 
av barn och elever med migrationsbakgrund. 

Riktlinjerna har reviderats under en riktad insats från 
Skolverket för att stärka utbildningen för nyanlända barn och 
elever samt barn och elever med annat modersmål än svenska. 

Syftet med riktlinjerna är att erbjuda en likvärdig utbildning i 
kommunen för barn och elever med migrationsbakgrund. Den 
gemensamma utgångspunkten för alla som arbetar i barn- och 
utbildningsförvaltningen är att flerspråkighet är en resurs för 
såväl individen som samhället. Verksamheten ska ge 
förutsättningar för att utveckla en aktiv flerspråkighet. 

Vår verksamhet ska kännetecknas av ett interkulturellt och 
inkluderande arbetssätt. Det innebär att alla ser vikten av att 
barn och elever får ingå i en demokratisk gemenskap där 
olikheter ses som en tillgång. Riktlinjerna ska vara ett stöd för 
verksamheten och säkerställa likvärdigheten i utbildningen för 
barn och elever med migrationsbakgrund. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Nämnden godkänner föreslagna revideringar och antar 
Riktlinjer för Lindesbergs kommuns mottagning, introduktion 
och utbildning av barn och elever med migrationsbakgrund 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Klockars (M) yrkar på följande tilläggsförslag: 
 

 Återkommande rapportera till nämnd vid fall där 
sammansättningen av andelen flerspråkiga barn 
överstiger 50%. 

 
Kristine Andersson (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Jari 
Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till Tomas Klockars 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslag till  

Meddelas för åtgärd 

Biträdande verksamhetschef grundskolan 
Verksamhetschef, förskolan. 

För kännedom 

Verksamhetschef förskolan 
Verksamhetschef grundskolan 
Gymnasiechef 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§54/22   Dnr: BUN 2022/27 

 

Lägesrapport tertial 1 2022 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 Godkänner lägesrapporten för perioden januari-april 

2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 Med tanke på skolskjutskostnaderna aviserar till 

kommunstyrelsen att nämnden ser att det blir svårt att få 
en budget i balans och önskar täckning för det ökade 
skolskjutskostnaderna. 

 Uppmana förvaltningen att i övrigt hålla budget i balans. 

Ärendebeskrivning 

Driftsredovisningen har ett resultat på -0,6 Mnkr för tertial 1 
2022. Prognosticerat resultat för 2022 är -25,0 Mnkr där 
skolskjuts står för -20,0 Mnkr, särskolan för -3,0 Mnkr och 
gymnasieskola för -2,0 Mnkr. Resultatet är bättre än 2021 på 
samtliga delar utom skolskjutskostnader. 
 
Måluppfyllelsen har en försiktigt uppåtgående trend för 
uppnådda kunskapskrav, behörighet till gymnasieskola och 
meritvärde. Vid en jämförelse med riket tillhör Lindesbergs 
kommun i många delar de kommuner som får gul färg. För att nå 
grön nivå krävs att kommunvärdet på nyckeltal hör till de 25 % 
av kommunerna med högst värde medan gul nivå får de 50 % av 
kommunerna som ligger mittemellan de bästa och de sämsta 
som bara når röd nivå. 
 
Bland utvecklingsmål är måluppfyllelse det högst prioriterade 
och arbetet med att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling till följd av Covid-19-pandemin är 
avgörande för måluppfyllelsen.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner lägesrapporten för 
perioden januari-april 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 



 

 Sammanträdesprotokoll 13 (18) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ledamöternas förslag till beslut 

Kristine Andersson (S) yrkar på ajournering. 
 
Kristine Andersson (S) yrkar på följande tilläggsförslag: 

 Med tanke på skolskjutskostnaderna aviserar till 
kommunstyrelsen att nämnden ser att det blir svårt att få 
en budget i balans och önskar täckning för det ökade 
skolskjutskostnaderna. 

 Uppmana förvaltningen att i övrigt hålla budget i balans. 

Beslutsgång 

Ordförande beslutar att ajournera sammanträdet i 10 min. 
 
Ordförande återupptar förhandlingarna. 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslag till 
beslut med Kristine Anderssons tilläggsförslag och finner så 
beslutat. 
 
Beslutet fattas av en enig nämnd. 
 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
Utvecklingsstrateg barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §55/22 

 

Delegationsärenden 

 

Beslut 

 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Fröviskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Lindbackaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Lindbackaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Lindbackaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Hagabackensskola Dnr    

 
-- Beviljat val av förskolan Kyrkberget Dnr    

 
-- Beviljat val av förskolan Stöttestenen Dnr    

 
-- Beviljat val av förskolan Tallbacken Dnr    

 
-- Beviljat val av förskolan Kyrkberget Dnr    
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2022-03-03 Delegationsbeslut av förskolechef Pim 
Eriksson 2022-03-03 om beviljad utökad tid på förskola 
enligt skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-04-06 Delegationsbeslut av Christina Karlkvist 
2022-04-06 om beviljad utökad tid på förskolan enligt 
skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2021-12-07 Delegationsbeslut av Michael Tybell 2021-
12-07 om beviljad avstägning fritidsplats på grund av ej 
betalda avgifter Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-03-08 Delegationsbeslut av förskolechef Susanne 
Abols 2022-03-08 om beviljad utökad tid på förskola 
enligt skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-02-09 Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr BUN 
2022/3 

  

 
2022-02-09 Yttrande gällande ansökan interkommunal 
skolgång i Stora Vallaskolan Degerfors kommun Dnr 
BUN 2022/4 

  

 
2022-04-11 Avslag val av Fröviskolan Dnr    

 
2022-04-13 Avslag val av Ekbackens skola Dnr    

 
2022-04-13 Beviljat val av Förskolan Stöttestenen Dnr    

 
2022-03-15 Delegationsbeslut av Carina Almgren 2022-
03-15, 2022-03-17 beviljade dagliga resor Dnr BUN 
2022/2 

  

 
2022-02-17 Delegationsbeslut av Christina karlskvist 
2022-02-17 om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-03-17 Avslag val av Brotorpsskolan Dnr    

 
2022-03-17 Avslag val av Brotorpsskolan Dnr    
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
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2022-03-17 Avslag val av Brotorpsskolan Dnr    
 
2022-03-17 Avslag val av Brotorpsskolan Dnr    

 
2022-03-17 Avslag val av skola Dnr    

 
2022-03-17 Avslag val av Brotorpsskolan Dnr    

 
2022-03-17 Avslag val av Brotorpsskolan Dnr    

 
2021-11-19 Delegationsbeslut av Gretha Åström 2021-
11-19 - 2021-11-26 om beviljad plats på fritidshem jml 
skollagen kapitel 14 §6 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-02-22 Delegationsbeslut av Carina Almgren 2022-
02-22 om beviljade dagliga resor och Kommunala 
studiebidrag Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-02-24 Delegationsbeslut av förskolechef Piia 
Dahlberg 2022-02-24 om beviljad utökad tid på förskola 
enligt skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-01-27 Delegationsbeslut av förskolechef Pim 
Eriksson 2022-01-27 om beviljad utökad tid på förskola 
enligt skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-03-30 Yttrande gällande ansökan interkommunal 
skolgång i Kyrkbacksskolan Ljusnarsbergs kommun Dnr 
BUN 2022/4 

  

 
 
-- Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
höstterminen 2022 Dnr BUN 2021/93 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2022-05-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §56/22 

 

Meddelanden 

 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
2022-03-09 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2022-03-09 Dnr  

  

 
2022-03-09 Protokoll från  förskolor norra 
samverkansgrupp 2022-03-09 Dnr  

  

 
2022-04-11 Protokoll från  Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2022-04-11 Dnr  

  

 
2022-04-13 Protokoll från  Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2022-03-03 Dnr  

  

 
2022-02-21 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra samverkansgrupp 2022-02-21 Dnr  

  

 
2022-03-22 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2022-03-22 Dnr  

  

 
2022-03-23 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra samverkansgrupp 2022-03-23 Dnr  

  

 
2022-04-27 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra 2022-04-27 Dnr  

  

 
2022-04-27 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra, Frövi 2022-04-27 Dnr  

  

 
2022-04-27 Protokoll från  förskolor norra 
samverkansgrupp 2022-04-27 Dnr  
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2022-02-28 Protokoll från  Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2022-02-28 Dnr  

  

 
2022-03-29 Protokoll från Hagabacken skolas 
samverkansgrupp 2022-03-29 Dnr  

  

 
 
2022-05-04 Protokoll Specifikt samverkansråd för 
skola, utbildning och kompetensförsörjning Dnr  

  

 
2022-04-13 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 mars 2022 - Dataskyddsombudets 
årsrapport 2021 Dnr  

  

 
2022-04-14 Protokoll från Brotorpsskolans 
samverkansgrupp 2022-04-14 MOS (Modersmål och 
studiehandelning) Dnr  

  

 
2022-04-25 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 § 
37 - Motion från Lillemor Bodman (M) och Emil 
Wellander (M) om att öka elevinflytandet och den 
demokratiska processen i grundskola och gymnasium 
Dnr BUN 2021/96 

  

 
2022-04-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 april 2022 § 60 - Ekonomisk 
uppföljning februari 2022 Dnr BUN 2022/27 

  

 
2022-04-27 Viktig information Lärarlönelyftet- 
Lärarlönelyftets anslag minskar år 2023 och 2024 samt 
bidragsramarna för år 2022-23 är nu beslutade Dnr  
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