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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

2020-06-15 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-06-15 
Anslaget sätts upp Anslaget tas ned 

Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

Plats och tid: Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 13:00-13:30 

Beslutande: Linda Svahn (S), ordförande 
Magnus Storm (C) 
Zaki Habib (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Övriga 
deltagare: 

Ebba Jansson, sekreterare 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 

Utses att 
justera: 

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

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset torsdagen den 18 juni, kl. 09:00 

Underskrifter: Sekreterare _______________________________ 
Ebba Jansson 

Paragraf 5-6 

Ordförande __________________________________________________________ 
Linda Svahn 

Justerare __________________________________________________________ 
Magnus Storm 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott  

2020-06-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

Avgiftsreduktion 15-timmarsbarn §5/20
§6/20 Utredning avseende ”takeaway” för gymnasieelever boende i 

Lindesbergs kommun 
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Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott  

2020-06-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

BUN au §5/20 

Avgiftsreduktion 15-timmarsbarn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att 
delegera till förvaltningschefen att ta beslut om avgiftsreduktion 
till de vårdnadshavare vars barn har en s.k. 15-
timmarsplacering och där dessa hålls hemma under pågående 
corona-pandemi. 

1. Delegationen gäller samtliga inkomna ärenden fram till
den 30 maj samt för kommande ansökningar, fram tills
att förvaltningens vädjan upphör i samband med
läsårsstarten den 18 augusti 2020.

2. Beslut ska tas i enlighet med de principer som
presenteras vid sammanträden den 15 juni.

Följande principer ska beaktas vid beslut: 
• Vårdnadshavare vars barn under den period de ansöker

om har en mindre närvaro på förskolan (1–5 dagar per
månad) beviljas avgiftsreduktion på 50 % per månad.

• Vårdnadshavare vars barn under den period de ansöker
om har en större närvaro på förskolan (6–14 dagar per
månad) beviljas avgiftsreduktion på 25 % per månad.

• Ansökan för barn som har mer än 15 dagars närvaro på
förskolan ska avslås.

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

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 
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Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

förvaltningens önskemål om att barn med 15-timmarsplacering 
hålls hemma fortsätter att gälla. 

För ändamålet har en e-tjänst inrättats. Per 2020-06-02 hade 92 
ansökningar inkommit. Av dessa har förvaltningens utredning 
visat att 66 stycken haft helt sammanhängande frånvaro från 
verksamheten under den period för vilken de ansökt om 
reduktion. Resterande ansökningar gäller barn som haft viss 
närvaro eller hör till andra omsorgstyper. Av dessa föreslås 4 
stycken få ett avslag på sin ansökan. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott delegerar till 
förvaltningschefen att ta beslut om avgiftsreduktion till de 
vårdnadshavare vars barn har en s.k. 15-timmarsplacering och 
där dessa hålls hemma under pågående corona-pandemi. 

1. Delegationen gäller samtliga inkomna ärenden fram till
den 30 maj samt för kommande ansökningar, fram tills
att förvaltningens vädjan upphör i samband med
läsårsstarten den 18 augusti 2020.

2. Beslut ska tas i enlighet med de principer som
presenteras vid sammanträden den 15 juni.

Följande principer ska beaktas vid beslut: 
• Vårdnadshavare vars barn under den period de ansöker

om har en mindre närvaro på förskolan (1–5 dagar per
månad) beviljas avgiftsreduktion på 50 % per månad.

• Vårdnadshavare vars barn under den period de ansöker
om har en större närvaro på förskolan (6–14 dagar per
månad) beviljas avgiftsreduktion på 25 % per månad.

• Ansökan för barn som har mer än 15 dagars närvaro på
förskolan ska avslås.

_______ 

För åtgärd 
Utvecklingsstrateg 
Barnomsorgsadministratör 
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BUN au §6/20 

Utredning avseende ”takeaway” för gymnasielever 
boende i Lindesbergs kommun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att inte 
erbjuda ”takeaway” till gymnasielever i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att 
erbjuda lunch till gymnasieelever boende i Lindesbergs 
kommun. Lunchen tillreds och serveras via kommunens 
måltidsenhet. Beslutet gäller under vårterminen.  

Utöver detta uppdrog arbetsutskottet till förvaltningschefen att 
se över möjligheterna att använda restauranger i kommunen för 
att erbjuda ”takeaway” till gymnasieelever boende i Lindesbergs 
kommun. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott att besluta; 

• Att inte erbjuda ”takeaway” till gymnasieelever i
Lindesbergs kommun.

_______ 
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