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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-10-12 
Anslaget sätts upp  2020-10-20 Anslaget tas ned  2020-11-11 
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-16:00 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Carin Sundén Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Liesel Ivarsson (C) ersätter Maud Segerstedt (C) 
Jari Mehtäläinen (SD) ersätter Mats Seijboldt (-) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Agnetha Lindkvist (V) 
Lillemor Bodman (M) 
Helene Lundin (KD) 
Stefan Andersson (MP) 

Övriga 
deltagare: 

Rouzbeh Isa, sekreterare 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Åsa Jönsson, verksamhetschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg  
Christian Kokvik, enhetschef E-hälsan 
Piia Dahlberg, lärarförbundet 
Sofia Liodden, lärarförbundet 
Marta Eriksson, ekonom 
Jessica Andersson, ekonom 
Jessica Brogren, kanslineheten 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Fredrik Rosenbecker (SD) 
Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset, 20 oktober 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
92 - 102 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§92/20 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 
  
§93/20 Avvikelser inom Elevhälsans medicinska insats vårterminen 

2020 
  
§94/20 Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan 
  
§95/20 Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsindikatorer 2020 
  
§96/20 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av internkontroll år 2020 

januari-augusti 
  
§97/20 Delårsrapport och barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsberättelse januari-augusti 2020 
  
§98/20 Bidrag till Pedagogiska priset 2019–2020 
  
§99/20 Goda exempel 
  
§100/20 Delegationsärenden 
  
§101/20 Meddelanden 
  
§102/20 Övriga frågor 
  
  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (26) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §92/20   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om det senaste med anledning av 
coronapandemin. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

_____ 
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BUN §93/20   Dnr: BUN 2020/62 
 
Avvikelser inom Elevhälsans medicinska insats 
vårterminen 2020 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och 
lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

För att fullgöra vårdgivarens anmälningsansvar gällande 
patientsäkerhet (Patientsäkerhetslagen 2010:659) för 
verksamheten inom Elevhälsans medicinska insats (EMI), har 
Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, gett 
uppdraget till verksamhetschef för EMI i Lindesberg kommun. 

Uppdraget innebär att verksamhetschefen för Elevhälsans 
medicinska insats ansvarar för anmälningsskyldigheten enligt 
Lex Maria samt lokal avvikelsehantering och klagomål eller 
synpunkter som inkommit och rör verksamheten inom EMI.  

Uppdraget genomförs i samverkan med medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska inom EMI och 
verksamhetsansvariga inom förvaltningen. 

Utifrån överenskommelse med BUN lämnas sammanställning av 
avvikelserapporter två gånger per år. Dessa finns då redovisade 
i enskilt dokument och som bilagor i 
patientsäkerhetsberättelsen. Patientsäkerhetsberättelsen 
lämnas till BUN före 1 mars varje år.  

Kontinuerlig uppföljning i verksamheten sker vad gäller 
avvikelsehantering och händelseanalyser. Information och 
diskussion om inkomna avvikelser till skolsköterska 
/skolläkargruppen sker regelbundet via yrkesträffar. Skrivna 
rutiner för avvikelsehantering finns i EMI:s Metodbok. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och 
lägger informationen till handlingarna. 
_____ 
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BUN §94/20   Dnr: BUN 2020/57 
 
Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i 
grundskolan 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Lindesbergs kommun har granskat det 
systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan. Granskningens 
syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 
säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete 
inom grundskolan och att detta sker med tillräcklig intern 
kontroll. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig 
resursfördelning i grundskolan.  

Revisionens samlade bedömning är att barn- och 
utbildningsnämnden delvis har säkerställt ett ändamålsenligt 
systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta 
delvis sker med tillräcklig intern kontroll. Vår samlade 
bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har 
säkerställt en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan. 

Bedömningen baseras på en sammanvägning av nedanstående 
revisionsfrågor: 

Revisionsfråga 1: Säkerställer nämnden att det finns en 
ändamålsenlig dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet på enhetsnivå?   
Delvis uppfyllt 
 
Revisionsfråga 2: Säkerställer nämnden att det finns en 
ändamålsenlig dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå?  
Ej uppfyllt 
 
Revisionsfråga 3: Följer nämnden upp utbildningen 
systematiskt och kontinuerligt?  
Ej uppfyllt 
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Revisionsfråga 4: Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har 
identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet?  
Delvis uppfyllt 
 
Revisionsfråga 5: Har nämnden systematiskt och kontinuerligt 
planerat utbildningen?  
Delvis uppfyllt 
 
Revisionsfråga 6: Säkerställer nämnden att resursfördelningen 
i grundskolan är anpassad efter elevers behov och 
förutsättningar?  
Delvis uppfyllt 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande 
rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden:  

•  Att säkerställa att den nya styrmodellen innebär att 
uppföljningen på huvud-mannanivå utvecklas, till exempel 
genom att säkerställa att de mallar/anvisningar som finns för 
dokumentation på enhetsnivå och på huvudmannanivå bidrar 
till att ge en samlad och jämförbar bild av elevers 
kunskapsresultat, trygghet och studiero och förutsättningar för 
verksamhetens genomförande samt att de underlag som 
upprättas innehåller en analys av dessa resultat och 
förutsättningar. Genom detta kan uppföljningen bidra till en 
djupgående förståelse för vad till exempel bristande 
kunskapsresultat beror på/orsakas av som kan ligga till beslut 
om insatser på huvudmannanivå.  

•  Att säkerställa att det upprättas en rutin och process för att 
systematiskt utvärdera resursfördelningsmodellen i syfte att 
säkerställa resursfördelningen är anpassad efter elevers behov 
och förutsättningar. 

Barn- och utbildningsnämndens systematiska 
kvalitetsarbete inom ramen för den nya styrmodellen 

I början av 2019 tog kommunfullmäktige i Lindesberg beslut om 
införandet av en ny styrmodell. Den nya styrmodellen är 
horisontell och tillitsbaserad.  

Samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde har för läsåret 2019–2020 formulerat sina 
grunduppdrag. Specifika kvalitetsfaktorer med tillhörande 
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indikatorer har tagits fram. Vidare har verksamheterna utifrån 
sina resultat identifierat vilket behov av utveckling som finns. 
Detta behov formuleras av verksamheterna i ett antal 
utvecklingsmål. 

Under läsåret genomförs s.k. utvecklingsdialoger. I dessa träffar 
enhetschefer stödfunktioner inom ekonomi, personal och 
verksamhet. Syftet med dialogerna är att ge en fördjupad bild av 
kvaliteten i verksamheten och vara en del av enheternas 
regelbundna omvärldsbevakning och nulägesanalys. 

Samtliga enheter och verksamheter upprättar efter läsåret 
2019–2020 en kvalitetsrapport. I kvalitetsrapporten redovisas 
den genomförda uppföljningen av kvalitetsfaktorer och -
indikatorer. Här redovisas även de utvecklingsmål som gällt 
under läsåret. 

Kvalitetsrapporterna ligger till grund för nämndens 
delårsredovisning som redovisas och beslutas på nämndens 
sammanträde i oktober 2020. 

Under läsåret 2020–21 utvecklar barn- och 
utbildningsförvaltningen styrnings- och ledningssystemet 
Stratsys. Då tas kvalitetsfaktorer på övergripande nivå även 
inom arbetsgivar- och ekonomiperspektivet med i Stratsys.  

Genom detta kommer nämnden att kunna följa utfallet av t.ex. 
resursfördelningsmodellen i delår- och helårsredovisningar. 

I sammanhanget bör nämnas att Skolverket från den 1 
september 2020 enbart publicerar statistik på riksnivå. Denna 
förändring är en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB 
beslutat om en reviderad sekretesspolicy. Hur detta påverkar 
Lindesbergs kommuns möjligheter att få tillgång till statistik 
avseende t.ex. vårdnadshavares utbildningsnivå återstår att se. 

Barn- och utbildningsförvaltningen menar avslutningsvis att det 
systematiska kvalitetsarbetet inom ramen för den nya 
styrmodellen är väl anpassat efter de rekommendationer som 
kommit från revisionen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta tacka för informationen 
_____ 
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För kännedom: 
Förvaltningschef  
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BUN §95/20   Dnr: BUN 2020/75 
 
Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsindikatorer 
2020 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna 
kvalitetsindikatorer för 2020. 

Ärendebeskrivning 
 
På sammanträdet den 14 september 2020 redovisar 
utvecklingsstrategen förvaltningens förslag till övergripande 
indikatorer, att användas för att mäta mot tidigare beslutade 
kvalitetsfaktorer.  

Normer, värden, delaktighet och inflytande  

Elevers upplevelse av trygghet på lektionerna. (GR)  
Elevers upplevelse av trygghet på rasterna. (GR)  
Elevers insikt om kunskapskraven. (GR)  
Trygghet i förskolan. (FSK)  
Barns förmåga att uttrycka tankar och åsikter. (FSK)  
Elevers trygghet i skolan. (GY)  
Elevers inflytande över undervisningens innehåll. (GY)  

Omsorg, utveckling och lärande  

Meritvärde, åk 9. (GR)  
Behörighet, åk 9. (GR)  
Måluppfyllelse, åk 6. (GR)  
Elevers arbetsfokus (GR)  
Examen inom 3 år. (GY)  
Betygspoäng efter genomförd gymnasieutbildning. (GY)  
Nyfikenhet och lust att lära. (FSK)  

Övergång, samverkan och omvärld  

Vårdnadshavares upplevelse av skolans information om sina 
barns utveckling och lärande. (GR)  
Vårdnadshavares upplevelse av samarbetet mellan skola och 
hem. (GR)  
Information om barns utveckling och lärande (FSK) 
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Information om mål som styr verksamheten (FSK)  

Utvecklingsarbete  

Närvaro. (GR)  
Närvaro. (GY)  
Andel genomförda lektioner. (GR), (GY) 
Barns lärmiljö – inne (FSK)  
Barns lärmiljö – ute (FSK) 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna de föreslagna 
kvalitetsindikatorerna för 2020. 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
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BUN §96/20   Dnr: BUN 2020/12 
 
Uppföljning av internkontroll år 2020 januari-augusti 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna de 
redovisade kontrollmomenten och uppdra åt förvaltningen att 
senast 2020-12-31 genomföra resterande moment. Dessa ska 
redovisas i samband med årsredovisningen för 2020, vid 
nämndens sammanträde i februari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet den 12 oktober 2020 redovisar 
utvecklingsstrategen de redovisade momenten i 
internkontrollen 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen ska infördes 2019 gäller 
fullt ut från och med 2020. 

Den nya styrmodellen påverkar även internkontrollen. 

Från 2021 ska internkontrollen bygga på den övergripande bild 
nämnden har av de risker som verksamheten identifierat finns 
mot grunduppdraget och kvalitetsfaktorerna. På enhetsnivå görs 
detta av rektorerna i förvaltningen i regelbunden egenkontroll, 
och aggregeras sedan upp till nämndnivå. 

Riskbedömning enligt nya styrmodellen utförs under 
hösten 2020. 

Spridandet av Corona-pandemin under framförallt våren 2020 
påverkade möjligheten att genomföra flera kontrollmoment. Till 
delårsredovisningen för tertial 2 2020 redovisas därför endast 
två kontrollmoment. Resterande moment redovisas i samband 
med årsredovisningen i februari 2021. 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna de redovisade 
kontrollmomenten och uppdra åt förvaltningen att senast 2020-
12-31 genomföra resterande moment. Dessa ska redovisas i 
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samband med årsredovisningen för 2020, vid nämndens 
sammanträde i februari 2021. 
_____ 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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BUN §97/20   Dnr: BUN 2020/75 
 
Delårsrapport och barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse januari-augusti 2020 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
delårsrapporten för tertial 2, januari – augusti 2020, och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den12 oktober 
2020 redovisar förvaltningschefen delårsrapporten för tertial 2 
för nämndens verksamheter. 

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. 

Delåret 2020 präglades till stor del av den pågående pandemin. 
Nämnd och förvaltning tvingades till en rad beslut kopplade till 
den rådande situationen. 

Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter i Lindesbergs 
kommun måste stärkas hela vägen 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.  

Måluppfyllelsen har under det första halvåret 2020 förbättrats 
inom nämndens verksamhetsområden. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna 
delårsrapporten för tertial 2, januari – augusti 2020, och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
_____ 
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För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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BUN §98/20   Dnr: BUN 2019/154 
 
Bidrag till Pedagogiska priset 2019–2020 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vilken ansökan som ska 
motta pedagogiska priset för läsåret 2019–2020. 

Ordförande Linda Svahn (S) får dela ut priset som företrädare 
för nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna 
ansökningar till pedagogiska priset läsåret 2019–2020, samt 
presentationer av sökande vid dialogkonferens den 16 
september år 2020: 

- Naturvetenskap och digitala verktyg samverkar i förskolans 
vardag. 

- Tala om problem! 
- Lärarens systematiska kvalitetsarbete. 
- Digitalisering i skolan. 

 
Beslutsgång 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om mottagare av 
pedagogiska priset vid beslutande nämnd i oktober år 2020.  

Priset delas ut av representant från nämnden. 

_____ 

 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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BUN §99/20   Dnr:  
 
Goda exempel 
 
Beslut 
 
Linda Svahn (S) lyfter följande goda exempel: Bokning av 
utvecklingssamtal med lärare kan numera genomföras digitalt. 
En smidig funktion för föräldrar. 

Ledamot Zaki Habib (S) instämmer. 
_____ 
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BUN §100/20 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2020-09-01 Delegationsbeslut (beviljade 
inackorderingstillägg, studiebidrag och dagliga resor) av 
förvaltningsadministratör 2020-08-11 - 2020-09-01 Dnr 
BUN 2020/5 

  

 
 Beviljat val av Brotorpsskolan.   

 
 Beviljat val av Fröviskolan.   

 
2020-09-03 Avtal för lärarutbildningskontrakt vid 
Lindesbergs kommun, barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

  

 
2020-09-03 Avtal för lärarutbildningskontrakt vid 
Lindesbergs kommun, barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

  

 
2020-09-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-09-07, ärendenr 3 HT 20 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-09-02, ärendenr 7 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-09-01, ärendenr 6 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (26) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-09-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-08-21, ärendenr 8 - återkoppling 
till huvudmannen senast vecka 42 Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-10 Anmälan av personuppgiftsincident 2020-
09-02 om skickad e-post innehållande sekretesskyddad 
uppgift Dnr BUN 2020/78 

  

 
2020-09-11 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-08-27, ärendenr 2-HT 20 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 42 2020 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-11 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-09-04, ärendenr 4 HT 20 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 42 2020 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-11 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2020-09-07, ärendenr EKB20:4 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 42 2020 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-11 Delegationsbeslut diskriminering på 
Stadsskogsskolan 2020-09-01, ärendenr 20-57 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-11 Delegationsbeslut diskriminering på 
Stadsskogsskolan 2020-09-01, ärendenr 20-56 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-11 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-08-24, ärendenr 20-55 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-11 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-08-24, ärendenr 20-54 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-11 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2020-09-07, ärendenr EKB20:5 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 42 2020 
Dnr BUN 2020/74 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2020-09-11 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2020-09-01, ärendenr 20-21-5 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-11 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2020-08-31, ärendenr 20-21-4 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-11 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2020-08-25, ärendenr 20-21-5 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-14 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2020-08-30, ärendenr EKB20:5 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 42 2020 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-16 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2020-09-10, ärendenr 20-21-5 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-16 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-09-01, ärendenr 64 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-16 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-09-07, ärendenr 65 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-17 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-09-14, ärendenr 66 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2 2020-09-15, ärendenr 20-59 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2 2020-09-15, ärendenr 20-60 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-09-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2 2020-09-15, ärendenr 20-58 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2020-09-11, ärendenr 20-21-6 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
och diskriminering på Fröviskolan 7-9 2020-09-17, 
ärendenr 20-21-7 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
2020-09-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotopsskolan 2020-09-14, ärendenr 67 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 vt/ht 2020, ärendenr 20-21-8 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-25 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan F-6, ärendenr 
20-21-2 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2020-09-29 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-09-14, ärendenr 68 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-29 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-09-14, ärendenr 69 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-09-29 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Brotorpsskolan, ärendenr 
4 HT 20 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2020-09-29 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Brotorpsskolan, ärendenr 
2 HT 20 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2020-09-29 Delegationsbeslut diskriminering på 
Björkhagaskolan 2020-09-07, ärendenr BJÖ-202008- 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-02 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/43 

  

 
 Beviljat val av Björkhagaskolan.   

 
 Beviljat val av Ekbackens skola.   

 
 Beviljat val av Brotorpsskolan södra.   

 
 Beviljat val av Brotorpsskolan.   

 
 Beviljat val av Ekbackens skola.   

 
 Beviljat val av förskoleområde Östra.   

 
 Beviljat val av förskoleområde Tallbacken och 
Kyrkberget. 

  

 
 Beviljat val av förskolan Mariedal.   

 
2020-09-08 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr  

  

 
2020-09-18 Avtal om lärlingsutbildning för vuxna med 
Kumla kommun förskolan Stöttestenen. 

  

 
  Delegationsbeslut avseende anställningar 

  Tillsvidareanställningar: 11 

  Visstidsanställningar: 23 
 
  Tillsvidareanställningar av nedanstående typer av tjänster: 

 
- Elevassistent 

- Lärare 1–3 

- Lärare 

- Barnskötare 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- Lärare Sva 
 

  Visstidsanställningar av nedanstående typer av tjänster: 
 

- Förskoleassistent 

- Barnskötare 

- Lärare spanska 

- Elevassistent  

- Förskollärare 

- Lärare 7–9 

- Elevresurs 

- Specialpedagog 

- Förskoleassistent 

- Lärare 4–6 

- Vik Barnskötare 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §101/20 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2020-09-02 Protokoll från förskolor norra 
samverkansgrupp 2020-09-02 Dnr  

  

 
2020-08-10 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2020-08-
10 Dnr  

  

 
2020-09-08 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd 
och strategis sammanträde den 8 september 2020 USS § 
11 - Utvärdering av kommunens krisledningsarbete 
under coronapandemin 2020 Dnr  

  

 
2020-09-11 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2020-09-
11 Dnr  

  

 
2020-09-18 Beslut i Förvaltningsrätten 2020-09-18 i 
målnr 2828-19 med flera om att avvisa överklaganden  
Dnr BUN 2020/46 

  

 
2020-09-21 Återkoppling efter granskning av skolor 
under coronapandemin - Storåskolan, Skolinspektionen 
dnr 2020:5177 - ärendet avslutas Dnr BUN 2020/76 

  

 
2020-09-22 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 22 september 2020 KS § 137 - 
Riktlinje för Demokratidag för ungdomar från 2020 Dnr  

  

 
2020-09-22 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 22 september 2020 KS § 130 - 
Kommunkompassen 2020 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-09-22 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 22 september 2020 KS § 124 - 
Projektpengar till två socialpedagoger Dnr BUN 
2020/85 

  

 
2020-09-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 22 september 2020 KS § 138 - 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för integration augusti 
2020 Dnr  

  

 
2020-09-28 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 
2020 KF § 65 - Avsägelse och fyllnadsval Anders Blank 
(V) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden Dnr  

  

 
2020-09-28 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 
2020 KF § 66  - Strategi för arbetet med ANDTS - alkohol 
narkotika dopning tobak och spel om pengar Dnr  

  

 
2020-09-30 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/84 

  

 
2020-10-07 Svar på begäran om rapportering för 
lägesbild Social problematik del 2 med anledning av 
coronapandemin Dnr  

  

 
2020-09-15 Protokoll från förskolor östra/västra 
samverkansgrupp - Kyrkberget, Tallbacken och 
Stöttestenen 2020-09-15 Dnr  

  

 
2020-06-08 Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden fastställt i kommunfullmäktige 
2020-06-08 § 55 Dnr BUN 2019/38 

  

 
2020-05-25 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2020-05-25 Dnr  

  

 
2020-09-07 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2020-09-07 Dnr  

  

 
2020-09-22 Protokoll från förskolor västra 
samverkansgrupp 2020-09-22 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2020-08-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 augusti 2020 KS § 109 - 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt för miljö- och 
ekologisk hållbarhet 2020 Dnr  

  

 
2020-09-08 Protokoll från Brotorpsskolan södra 
samverkansgrupp 2020-09-08 Dnr  

  

 
2020-09-01 Protokoll från Björkhagaskolans 
samverkansgrupp 2020-09-01 Dnr  

  

 
2020-09-08 Protokoll från förskolor södra 
samverkansgrupp 2020-09-08 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-10-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §102/20 
 
Övriga frågor 

Beslut 

Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden:  

Förvaltningschef informerar barn- och utbildningsnämnden om 
situationen som uppkommit vid Stadsskogsskolan. 
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