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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
2020-06-15  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

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

 

 

  

Plats och tid: 

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

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Mats Seijboldt (-) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ebba Jansson, kanslienheten 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Michael Tybell, verksamhetschef 
Åsa Jönsson, verksamhetschef 
Kristina Öhrn, verksamhetschef 
Marta Eriksson, ekonomienheten 
Jessica Andersson, ekonomienheten 
Piia Dahlberg, TCO 
Lisbet Fasth, Lärarnas Riksförbund 
Nina Eskola, Kommunal 
 

Utses att 

justera 
Pär-Ove Lindqvist (M) med Magnus Storm (C) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset torsdag den 18 juni, kl. 09:00 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
53 - 63 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§53/20 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 
  
§54/20 Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2020 för barn- och 

utbildningsnämnden 
  
§55/20 Val av dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden 
  
§56/20 Ledamotsinitiativ från Magnus Storm (C) gällande 

sommarskola  
  
§57/20 Återrapport av ansökningar om avgiftsreduktion för 

vårdnadshavare med barn med 15-timmarsplacering i 
förskoleverksamheten  

  
§58/20 Goda exempel 
  
§59/20 Behörighet till gymnasiet 
  
§60/20 Delegationsärende 
  
§61/20 Meddelanden 
  
§62/20 Informationsärende 
  
§63/20 Övriga frågor 
  
  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) 

 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§53/20   Dnr: BUN 2020/22 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 

anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen 
till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar om barn- och 
utbildningsförvaltningens arbete gällande coronapandemin.  
 
Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslutar att lägga 
informationen till handlingarna.  
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§54/20   Dnr: BUN 2020/38 

 

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2020 för barn- och 

utbildningsnämnden 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
1. tacka för informationen och vidarebefordra den till 

kommunstyrelsen.  
2. uppmana förvaltningschefen att vidta åtgärder för att 

hålla budget och minska det prognostiserade 
budgetunderskottet. Verksamhetschef för 
gymnasieskolan kallas till nämnden i augusti för att 
redogöra för gymnasieskolans budgetunderskott samt 
redovisa åtgärdsplan. 

 

Ärendebeskrivning 

På sammanträdet i april 2020 redovisar ekonomerna 
uppföljning och analys för barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter per den sista maj 2020. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen och vidarebefordra den till kommunstyrelsen 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår följande tillägg i 
förvaltningens förslag att barn- och utbildningsnämnden ska 
uppmana förvaltningschefen att vidta åtgärder för att hålla 
budget och minska det prognostiserade budgetunderskottet. 
Verksamhetschef för gymnasieskolan kallas till nämnden i 
augusti för att redogöra för gymnasieskolans budgetunderskott 
samt redovisa åtgärdsplan. 
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Linda Svahns (S) förslag om tillägg mot 
avslag och finner att nämnden beslutar enligt Linda Svahns (S) 
förslag. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
_____ 

 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef gymnasieskolan 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§55/20   Dnr: BUN 2020/56 

 

Val av dataskyddsombud för barn- och 

utbildningsnämnden 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
 
Nathalie Holvik utses till dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden från och med 1 september 2020. Tidigare 
beslut (BUN 2018/77) om Anna Ljungsten upphör att gälla från 
och med den 1 juli 2020.  
 
För perioden 1 juli 2020 till 31 augusti 2020 utses kanslichef 
Anna Lundström till tillfälligt dataskyddsombud. 
 
Ärendebeskrivning 

Det tidigare dataskyddsombudet Anna Ljungsten har slutat. 
Barn- och utbildningsnämnden behöver därför utse en ny 
person till tjänsten som dataskyddsombud.  

 
Dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte 
då Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen reglerar hur 
en organisation får hantera personuppgifter och vem som är 
ansvarig för detta. Inom kommunen är det nämnden som är 
personuppgiftsansvarig. 
 
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter. Vidare syftar den till att modernisera 
regler för att anpassas till det nya digitala samhället. 
 
Några av de viktigaste nyheterna är att den 
personuppgiftsansvarige: 
• ska anmäla både till datainspektionen samt till de 

registrerade personerna om en allvarlig incident har 
inträffat 

• ska göra en konsekvensbedömning om det finns 
integritetsrisker 

• är skyldig att informera de registrerade om ändamålen med 
behandlingen, minimera uppgiftsinsamlingen samt gallra så 
snart uppgifterna inte behöver lagras längre 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

• ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson 
gentemot tillsynsmyndigheten och för de registrerade samt 
personalen inom organisationen. 

 
Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska 
personuppgiftsansvarige besluta om ett dataskyddsombud samt 
informera vem som är dataskyddsombud till Datainspektionen. 

Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen, vilket bland 
annat innebär att samla in information om hur organisationen 
behandlar personuppgifter följer bestämmelser och interna 
styrdokument. Vidare ska DSO informera och ge råd inom 
organisationen. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 
 
Nathalie Holvik utses till dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden från och med 1 september 2020. Tidigare 
beslut (BUN 2018/77) om Anna Ljungsten upphör att gälla från 
och med den 1 juli 2020.  
 
För perioden 1 juli 2020 till 31 augusti 2020 utses kanslichef 
Anna Lundström till tillfälligt dataskyddsombud. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslichef (för vbf till datainspektionen) 

 
För kännedom: 

Dataskyddsombud 

Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§56/20   Dnr: BUN 2020/51 

 

Ledamotsinitiativ från Magnus Storm (C) gällande 

sommarskola  
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte införa 
sommarskola med ferielön.  
 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag om att erbjuda ferielön för elever att delta i 
sommarskola har väckts av ledamot i nämnden.  
 
För att utreda frågan kontaktades Skolverket. Det är enligt 
Skolverkets mening inte lämpligt att erbjuda elever lön för att 
delta i lovskola. Lovskola ska inte ersätta den undervisning som 
eleven är garanterad enligt skollagen, utan ses som ett 
komplement till den obligatoriska undervisningen. Ett av 
skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sina 
studier. Att erbjuda elever lön för att delta i lovskola riskerar att 
bidra till att minska elevernas vilja att ta ett eget ansvar för att 
under terminerna försöka nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom 
varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Att vissa 
huvudmän erbjuder sina elever lön för att delta i lovskola kan 
inte anses förenligt med skollagens likvärdighetskrav.  
 
Förvaltningen menar med anledning av ovanstående att det inte 
är lämpligt att införa ferielön för sommarskola. 
 
Förslag till beslut 

Att inte införa sommarskola med ferielön.  
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§57/20   Dnr: BUN 2020/47 

 

Återrapport av ansökningar om avgiftsreduktion för 

vårdnadshavare med barn med 15-timmarsplacering i 

förskoleverksamheten  
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen  
 

Ärendebeskrivning 

På sammanträdet i maj 2020 beslutade nämnden att bevilja 
avgiftsreduktion  till de vårdnadshavare som hörsammar 
förvaltningens önskemål om att barn med 15-timmarsplacering 
hålls hemma under den pågående Corona-pandemin. 

Avgiftsreduktionen avser de barn med avgiftsbelagd 15-
timmarsplacering där vårdnadshavare är föräldralediga eller 
arbetssökande och möjligheten att ansöka om avgiftsreduktion 
ska gälla från den 15 mars 2020 och framåt, så länge 
förvaltningens önskemål om att barn med 15-timmarsplacering 
hålls hemma fortsätter att gälla. 

Nämnden beslutade vidare att förvaltrningen återkommer på 
sammanträdet i juni 2020 med en redogörelse för antalet 
vårdnadshavare som ansökt om avgiftsreduktion. 

På sammanträdet i juni 2020 redovisar utvecklingsstrategen 
antalet inkomna ärenden och beskriver hur hanteringen av 
ansökningar gått till. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden tacka för informationen. 
 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§58/20   Dnr:  

 

Goda exempel 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämnden lyftes följande goda exempel: 
• Studenten i Lindesberg 
• Positiv trend bland elevresultat årskurs 9 
• Pär-Ove Lindqvist (M) frågade hur sommarskolan ser ut 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §59/20   Dnr: BUN 2020/64 

 

Behörighet till gymnasiet 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till verksamhetschefen 
för grundskola att göra en noggrann analys av den positiva trend 
som syns i behörigheten bland årskurs 9 till hösten. 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om den positiva trend som syns i 
behörigheten bland årskurs 9.   

Ordförande Linda Svahn (S) lyfter ett ledamotsinitiativ gällande 
en djupare analys av behörighet till gymnasiet med bakgrund 
mot den positiva trend som syns i behörigheten bland årskurs 9. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden uppdrar till verksamhetschefen för 
grundskola att göra en noggrann analys av den positiva trend 
som syns i behörigheten bland årskurs 9 till hösten. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer Linda Svahns (S) förslag om tillägg mot 
avslag och finner att nämnden beslutar enligt Linda Svahns (S) 
förslag. 
_____ 

 
För kännedom: 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef, grundskola 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §60/20 

 

Delegationsärende 
 

Beslut 

 

Delegationsärende läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2020-05-19 Återkoppling efter granskning av 
distansundervisning, Lindekolan 2 och 4, 
Skolinspektionen dnr 2020-3264 - granskningen 
avslutas och ingen uppföljning kommer ske Dnr BUN 
2020/42 

  

 
2020-04-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola vecka 11 alternativt 12 2020, 
ärendenr vt 20-3 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr 
BUN 2019/29 

  

 
2020-04-20 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2020-04-07, ärendenr 2020-6 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 22 2020 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-20 Delegationsbeslut återkoppling av anmälan 
om kränkande behandling vid Fröviskolan, ärendenr 
FRÖ 2020-9 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-04-20 Delegationsbeslut återkoppling av anmälan 
om kränkande behandling vid Fröviskolan, ärendenr 
FRÖ 2020-13 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-04-20 Delegationsbeslut återkoppling av anmälan 
om kränkande behandling vid Fröviskolan, ärendenr 
FRÖ 2020-14 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 
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utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-04-20 Delegationsbeslut återkoppling av anmälan 
om kränkande behandling vid Fröviskolan, ärendenr 
FRÖ 2020-15 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-04-20 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2020-03-23, ärendenr 2020-5 -
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-20 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2020-03-31, ärendenr 2020-20 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-20 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2020-04-02, ärendenr 2020-21 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-04 Delegationsbeslut trakasserier på 
Hagabackens skola 2020-04-20, ärendenr vt 20-6 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-04 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola 2020-04-23, ärendenr vt20-7 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-04 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/32 

  

 
2020-05-05 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan, ärendenr FRÖ 
2020-16 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 2020-04-28, ärendenr 2020-22 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 23 2020 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-04-28, ärendenr 39 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 
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2020-05-08 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-04-22, ärendenr 5 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-11 Yttrande om tillstyrkt interkommunal 
skolgång i Kyrkbacksskolan Ljusnarsbergs kommun  

  

 
2020-05-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola våren 2020, ärendenr vt20-8 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-05-06, ärendenr 62 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 25 2020 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-15 Delegationsbeslut trakasserier på 
Hagabackens skola 2020-04-30, ärendenr vt20-9c - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-15 Delegationsbeslut trakasserier på 
Hagabackens skola 2020-04-30, ärendenr vt20-9b - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-15 Delegationsbeslut trakasserier på 
Hagabackens skola 2020-04-30, ärendenr vt20-9a - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-18 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/43 

  

 
2020-05-19 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2 vecka 17, ärendenr 40 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-19 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2 2020-05-04, ärendenr 41 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 2020-05-12, ärendenr FRÖ 2020-24 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 24 2020 
Dnr BUN 2019/29 
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2020-05-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 2020-04-30, ärendenr FRÖ 2020-27 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 24 2020 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-25 Delegationsbeslut diskriminering på 
Fröviskolan F-6 2020-05-19, ärendenr FRÖ 2020-8 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 24 2020 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2 2020-05-12, ärendenr 43 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-25 Delegationsbeslut diskriminering på 
Stadsskogsskolan 2020-05-11, ärendenr 44 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 1 vecka 17-18 2020, ärendenr 45 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola 2020-05-15, ärendenr vt 20-10 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-05-12, ärendenr 63 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 1 vecka 17-18 2020, ärendenr 42 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2020-05-12, ärendenr 2020-7 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2020-05-12, ärendenr 2020-25 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 
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2020-05-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2020-05-11, ärendenr 2020-26 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-05-27 Beviljat val av Fröviskolan    

 
2020-06-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Fröviskolan 7-9 2020-05-19, ärendenr 2020-29 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 36 2020 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Fröviskolan 7-9 2020-05-19, ärendenr 2020-28 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid förskolan Tallbacken 2020-05-25 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Hagabackens skola 2020-05-06, ärendenr vt20-11 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Hagabackens skola 2020-05-06, ärendenr vt20-12 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-03 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Fröviskolan 7-9 2020-05-25, ärendenr 2020-32 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-03 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Fröviskolan 7-9 2020-05-20, ärendenr 2020-31 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-03 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Fröviskolan 7-9 2020-05-20, ärendenr 2020-30 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-03 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Hagabackens skola 2020-05-20, ärendenr vt20-12- 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 Beviljat val av Brotorpsskolan    
 
 Beviljat val av Brotorpsskolan    

 
 Beviljat val av Brotorpsskolan    

 
 Beviljat val av Brotorpsskolan    

 
2020-05-25 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/137 

  

 
2020-05-25 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-05-25 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-05-25 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-05-25 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-05-25 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-05-25 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-05-25 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/137 

  

 
2020-05-28 Avslaget val av Stadsskogsskolan    

 
2020-06-03 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-06-03 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-06-03 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) 

 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 Beviljat val av förskolan Skogsdungen    
 
 Beviljat val av Frövi förskoleområde    

 
 Beviljat val av förskolan Kyrkberget    

 
 Beviljat val av Kristallens förskola    

 
Delegationsbeslut avseende anställning 
 
Tillsvidareanställning: 5 st 
Visstidsanställning: 39 st 
 
Tillsvidareanställningar av nedanstående typer av tjänster: 

- Elevassistent 
- Lärare i ekonomi och juridik 
- Lärare i teknikämnen 
- Lärare idrott 
- Lärare spanska 

 
Visstidsanställningar av nedanstående typer av tjänster: 

- Barnskötare 
- Elevassistent 
- Elevresurs 
- Förskoleassistent 
- Förskollärare 
- Ledningsstöd 
- Instruktör judo 
- Instruktör volleyboll 
- Lärare i språkämnen 
- Lärare teknik 
- Lärare idrott/so 
- Lärare slöjd/textil 
- Bildlärare 
- Musiklärare 
- Lärare i byggteknik 
- Lärare 
- Danspedagog 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) 

 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §61/20 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2020-05-28 Protokoll från Stadsskogsskolan 
samverkansgrupp 2020-05-28 Dnr  

  

 
2020-05-08 Minnesanteckningar från 
Gymnasiesamverkan GYSAM KNÖL 2020-05- 08 med 
uppdaterat bildspel avseende elevenkät 
distansundervisning.     Dnr  

  

 
2020-04-20 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2020-04-
20 Dnr  

  

 
2020-04-27 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2020 
KF § 30 - Närvaro vid politiska sammanträden på distans 
Dnr  

  

 
2020-04-27 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2020 
KF § 24 - Årsredovisning 2019 Dnr BUN 2020/11 

  

 
2020-05-07 Återkoppling efter granskning av 
distansundervisning, Lindeskolan 3, Skolinspektionen 
dnr 2020-3264 - granskningen avslutas och ingen 
uppföljning kommer ske Dnr BUN 2020/42 

  

 
2020-05-11 Återkoppling efter granskning av 
distansundervisning, Lindeskolan 1, Skolinspektionen 
dnr 2020-3264 - granskningen avslutas och ingen 
uppföljning kommer ske Dnr BUN 2020/42 

  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) 

 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-05-12 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 12 maj 2020 TU § 23 - 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 
2020-2024  Dnr  

  

 
2020-05-12 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 12 maj 2020 TU § 28 - Äskande av 
medel till handledare för ferieungdomar 2020 Dnr BUN 
2020/51 

  

 
2020-05-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen s 
sammanträde den 19 maj 2020 KS § 66 - 
Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs kommun 
2020-2024  Dnr  

  

 
2020-05-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 maj 2020 KS § 68 - Lägesrapport 
april 2020 Dnr BUN 2020/44 

  

 
2020-05-05 Protokoll från Förskolor östra 
samverkansgrupp 2020-05-05 Dnr  

  

 
2020-04-21 Protokoll från förskolor västra 
samverkansgrupp 2020-04-21 Dnr  

  

 
2020-05-12 Protokoll från förskolor västra 
samverkansgrupp 2020-05-12 Dnr  

  

 
2020-03-04 Protokoll från Särskolan samverkansgrupp 
2020-03-04 Dnr  

  

 
2020-06-05 Synpunkter från personal på Fröviskolan 
7-9 om konsekvenser av den strama ekonomin Dnr  

  

 
2020-04-20 Beslut om uppföljning av anmälan med dnr 
SI 2020:2641 om rätt till stöd vid Hagabackens skola, 
Skolinspektionen dnr SI 2020:3477 - ärendet avslutas 
Dnr BUN 2020/26 

  

 
2020-05-12 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/19 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-05-27 Remiss om möjlighet till betyg från årskurs 
4 - efter försöksverksamheten, 
Utbildningsdepartementet dnr U2020/03513/S Dnr  

  

 
2020-05-28 Rapport från revisorernas granskning av 
systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan år 2020 Dnr 
BUN 2020/57 

  

 
2020-05-26 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2020-05-26 Dnr  

  

 
2020-06-02 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2020-06-02 Dnr  

  

 
2020-05-29 Skrivelse från Svensk Kollektivtrafik om 
nödvändigheten av differentierade skolstartstider för 
gymnasielever i höst  Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §62/20 

 

Informationsärende 
 

Beslut 

Informationsärende läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-06-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §63/20 

 

Övriga frågor 
 

Beslut 

Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 

 

 


