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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-11-12 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Barn- och utbildningsförvaltningen  
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Sammanträdesrummet Näset Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11:00 

Beslutande: Linda Svahn (S) ordförande 
Linda Andersson (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Zaki Habib (S) vice ordf 
Pamela Hopkins (SD) 
Kent Wanberg (S) 
Bengt Evertsson (MP) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Tomas Klockars (M) tjänstgörande, ersätter Jenny Larsson (C) 
Mats Seijboldt (SD) tjänstgörande, ersätter Birgitta Duell (SD) 
Sven Öberg (KD) tjänstgörande, ersätter Agnetha Lindkvist (V) 
Liesel Ivarsson (C) tjänstgörande, ersätter vakant (C) 
 

Övriga deltagare: Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Peter Lundell, verksamhetschef Gr 
Kristina Öhrn, verksamhetschef Förskola 
Staffan Hörnberg, verksamhetschef Gy 
Jessica Andersson, ekonom 
Marta Eriksson, ekonom 
Lisbeth Fasth, SACO 
Piia Dahlberg, TCO 
Jessica Brogren, kanslienheten 
 

Utses att justera Zaki Habib ersättare Tomas Klockars 
Justeringens plats 
och tid: 

2018-11-19, Lindesbergs kommunhus 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
164 - 187 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Zaki Habib 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
BUN §164/2018 Åtgärder budget 2019 och 2020 - barn- och 

utbildningsnämnden 
  
BUN § 165/2018 Konsekvenser av ändrad fördelning av 

förskollärare/barnskötare i grundbemanning inom förskolan 
  
BUN § 166/2018 Konsekvensbeskrivning val av förskola 
  
BUN § 167/2018 Kränkande behandling vårterminen 2018 
  
BUN § 168/2018 Redovisning av olycksfall vårterminen 2018 
  
BUN § 169/2018 Information om skolskjutsavtal 
  
BUN § 170/2018 Riktlinjer för utbildning av barn och elever med 

migrationsbakgrund 
  
BUN § 171/2018 Beslut om närvaro 
  
BUN § 172/2018 Lokaliseringsutredning förskolor Lindesbergs tätort 
  
BUN § 173/2018 Resursfördelningsmodell i förskola och grundskola 
  
BUN § 174/2018 Kvalitetsdag Förskolan  
  
BUN § 175/2018 Långsiktig plan för förskolan i Vedevåg 
  
BUN § 176/2018 Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2019 
  
BUN § 177/2018 Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2019 
  
BUN § 178/2018 Kvalitetsdag Gy 
  
BUN § 179/2018 Kommunalt Aktivitetsansvar  
  
BUN § 180/2018 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider år 2019 
  
BUN § 181/2018 Återförande av gemensam budget barn- och 

utbildningsnämnden/socialnämnden 
  
BUN § 182/2018 Månadsuppföljning oktober 2018 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  
BUN § 183/2018 Remiss Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun 
  
BUN § 184/2018 Delegationsärenden 
  
BUN § 185/2018 Meddelanden 
  
BUN § 186/2018 Informationsärenden 
  
BUN § 187/2018 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 164  Dnr: BUN 2018/7 
 
Åtgärder budget 2019 och 2020 - barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Enligt förvaltningens förslag om åtgärder enligt bilaga 1a, 1b och 1c för 
att ha en budget i balans åren 2019 och 2020, med förändringen att 
budgetåtgärder för Lindeskolan bilaga 1b, ska ses som förslag till 
budgetåtgärder för år 2019. Verksamhetsförändringar gällande 
Ramsberg och Rockhammar är undantagna beslutet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 
besluta föreslå kommunfullmäktige att: 
 
Besluta om nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola, 
Rockhammars skola och förskolan Lönngården.  
Om kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut, ger kommunfullmäktige svar 
på om finansiering ska ske inom barn- och utbildningsnämndens 
rambudget eller om kommunfullmäktige skjuter till finansiering. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning i maj år 2018 på 
minskad ram på 8,3 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen 
ska ta fram ytterligare besparingsförslag och konsekvensbeskrivningar. 
För barn- och utbildningsnämnden innebär det ytterligare minskad ram 
på 1 mnkr till år 2019. 

 
Den 13 augusti år 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att: 
Överlämna konsekvensbeskrivning gällande budget 2019 och beslut om 
minskad ram år 2019 enligt nedan, till kommunstyrelsen:  
- Fritidsklubb Björkhagaskolan 0,7 Mnkr  
- Interkommunala kostnader 0,3 Mnkr 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Den 11 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden utifrån 
ramminskning om effektiviseringar för nämndens verksamheter år 
2019–2021: 

 
Verksamhet (mnkr) År 2019 År 2020 År 2021 
Förskola -0,90 -0,90 -0,90 
Grundskola -2,00 -2,00 -2,00 
Gymnasieskola -4,60 -4,60 -4,60 
Fritidshem -0,20 -0,20 -0,20 
Gemensam verksamhet -0,15 -0,15 -0,15 
Särskola -0,15 -0,15 -0,15 
Kulturskola -0,10 -0,10 -0,10 
Totalt enligt ramminskning -8,30 -8,30 -8,30 
Grundskola fritidsklubb -0,70 -0,70 -0,70 
Gymnasieskola 
interkommunala 

-0,30 -0,30 -0,30 

Totalt -1,00 -1,00 -1,00 
Summa -9,30 -9,30 -9,30 
Tillkommande ramminskning  -7,00 -7,00 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden i november  
år 2018 beslutar om åtgärder enligt bilaga 1a, 1b, 1c för att ha en 
budget i balans åren 2019 och 2020. Att nämnden ser åtgärder inom 
gymnasieskolans verksamhetsområde, bilaga 1b, som förslag på 
åtgärder. 

 
Bilaga 1a 

Minskad ram till förskola och grundskola (mnkr) 
År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 

-0,9  -1,8  -1,8  -1,8  
-2,7  -2,7  -2,7  -2,7  

 
Åtgärder: 
Rockhammar 
Nedläggning av: 
Rockhammars skola årskurs F-3 från höstterminen år 2019 
Förskola från hösten år 2019 
Fritidshem från hösten år 2019 
 
Ramsberg 
Nedläggning av Ramsbergs skola (F-5), från höstterminen år 2019 samt 
nedläggning av fritidshem från hösten år 2019 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Vedevåg 
Vedevåg skola är F-3 skola, fritidshem och förskola år 2021 

 
Fritidsklubb 
Nedläggning av fritidsklubb (årskurs 4–6) Lindesberg, från 1 januari  
år 2019 

 
Ekonomisk effekt (mnkr) 
 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 
Förskola -0,9 -1,8 -1,8 -2,8 
Grundskola/fritids -2,0 -4,0 -4,0 -5,0 
Fritidsklubb -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 
Summa -3,6 -6,5 -6,5 -8,5 

 
Bilaga 1b 

Minskad ram till gymnasieskola (mnkr) 
 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 
Gymnasieskola -4,9  -7,0  -7,0  -7,0  

 
Förslag till åtgärder: 
Ej erbjuda Humanistiska programmet   
Restaurang- och livsmedelsprogrammet sker i samarbete med 
vuxenutbildningen 
Effektiviseringar inom elevhälsan 
Effektiviseringar inom öppna skolan 
Effektiviseringar inom idrottscollege, elevhem samt Idrott och hälsa 
Effektiviseringar inom yrkesförberedande programmen 
Effektiviseringar inom introduktionsprogrammen 
Fordonsprogrammet minskas med en inriktning, två inriktningar 
kvarstår 
Avyttra hus T 
Gå ur delar av hus J 
Gå ur lokaler för fordonsprogrammet och inte bygga ett nytt 
fordonsprogram vid Bandygatan 
Uppsägning av Activa 
Minskade interkommunala kostnader 
Ökade interkommunala intäkter  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Alternativ A 
Ekonomisk effekt (mnkr) År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 
Verksamhetsförändringar 
fordonsprogrammet med 
tre inriktningar 

-3,35 -5,85 -5,85 -5,85 

Lokaler -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 
Avtal -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
Interkommunala ersättningar -0,85 -0,45 -0,45 -0,45 
Summa -4,9 -7,0 -7,0 -7,0 

 
Alternativ B 
Ekonomisk effekt (mnkr) År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 
Verksamhetsförändringar 
fordonsprogrammet med 
två inriktningar 

-3,15 -5,25 -5,25 -5,25 

Lokaler -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Avtal -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
Interkommunala ersättningar -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 
Summa -4,9 -7,0 -7,0 -7,0 

 
 

Bilaga 1c 
Åtgärder 
Respektive och budgetansvar gör effektiviseringar motsvarande 1 %. 

 
Effektivisering (mnkr) År 

2019 
År 2020–2022 

Fritidshem -0,2 -0,2 
Gemensam verksamhet -0,2 -0,2 
Central verksamhet -0,15 -0,15 
Särskola -0,15 -0,15 
Kulturskola -0,1 -0,1 
Delsumma -0,8 -0,8 
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Sammanfattande bild av ekonomisk effekt: 
Ekonomisk effekt (mnkr) 
Verksamhet År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 
Förskola -0,90 -1,80 -1,80 -2,80 
Grundskola/fritids -2,00 -4,00 -4,00 -5,00 
Fritidsklubb -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 
Fritidshem -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 
Gemensam ver fsk/gr -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 
Central verksamhet -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 
Särskola -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 
Kulturskola -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 
Gymnasieskola -4,90 -7,00 -7,00 -7,00 
Barn- och utbildningsnämnd -9,30 -14,30 -14,30 -16,30 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Ordförande Linda Svahn (S) yrkar på att besluta enligt förvaltningens 
förslag 1a, b och c med förändring att budgetåtgärder inom Lindeskolan 
inför budgetåret 2019 är förslag på budgetåtgärder för år 2019. 
Samt att barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå 
kommunstyrelsen att besluta föreslå att kommunfullmäktige beslutar 
om nedläggning gällande verksamheter i Ramshyttans skola, 
Rockhammars skola och förskolan Lönngården. 
 
Bengt Evertsson (MP) yrkar på att om kommunfullmäktige inte 
beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut, att 
kommunfullmäktige då ger svar på om finansiering ska ske inom barn- 
och utbildningsnämndens rambudget eller om kommunfullmäktige 
skjuter till finansiering. 
 
Zaki Habib (S), Kent Wanberg (S) och Linda Andersson (S) yrkar 
bifall till Linda Svahns (S) förslag till beslut med Bengt Evertssons 
(MP) tilläggsyrkande. 
 
Mats Seijboldt (SD) yrkar på återremiss avseende nedläggning av 
fritidsklubben, för att se om den kan få finnas kvar.  
Samt att överlåta frågan gällande eventuell nedläggning av 
verksamheter i Ramshyttan och Rockhammar till beslut i 
kommunfullmäktige.  
 
Liesel Ivarsson (C) yrkar på att bilaga 1a minskad ram till förskola och 
grundskola utgår förutom Fritidsklubben och Vedevågs skola och att 
förslaget hänskjuts till kommunfullmäktige. 
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Beslutsgång 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår propositionsordning att nämnden 
först ska avgöra om beslut ska tas vid dagens sammanträde gällande 
nedläggning av fritidsklubben eller om nämnden ska besluta om 
återremiss i ärendet. Ordförande finner att nämnden beslutar att 
fritidsklubben ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Ordförande frågar sedan nämnden om nämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag om åtgärder enligt bilaga 1a, 1b, 1c för att ha en 
budget i balans åren 2019 och 2020, med förändring att budgetåtgärder 
för Lindeskolan, bilaga 1b, är förslag till budgetåtgärder för år 2019.  
Nedläggning av verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars 
skola och förskolan Lönngården är undantagna beslutet. 
  
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt förslag.  
 
Ordförande tillfrågar om nämnden kan se Centerpartiets förslag och 
Sverigedemokraternas som samma gällande verksamheter i 
Rockhammar och Ramsberg. Nämnden godkänner detta. 
 
Ordförande ställer sedan följande förslag till beslut mot varandra: 
- Linda Svahns (S) förslag att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av verksamheter i 
Ramshyttans skola, Rockhammars skola och förskolan 
Lönngården, med Bengt Evertssons (MP) tillägg att om 
kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut, att kommunfullmäktige då 
ger svar på om finansiering ska ske inom barn- och 
utbildningsnämndens rambudget eller om kommunfullmäktige 
skjuter till finansiering. 

- Liesel Ivarssons (C) och Mats Seijboldts (SD) förslag att:  
förslag på åtgärder gällande verksamheter i Ramsberg och 
Rockhammar hänskjuts till kommunfullmäktige. 

 
Zaki Habib (S), Linda Andersson (S), Kent Wanberg (S), Pär-Ove 
Lindqvist (M), Tomas Klockars (M), Bengt Evertsson (MP), Sven 
Öberg (KD) yrkar på bifall till Linda Svahns (S) förslag till beslut samt 
Bengt Evertssons (MP) tilläggsyrkande. 
 
Mats Seijboldt (SD) och Pamela Hopkins (SD) yrkar på bifall till  
Liesel Ivarssons (C) förslag till beslut. 
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Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt förslag 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
att besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta om nedläggning av 
verksamheter i Ramshyttans skola, Rockhammars skola och förskolan 
Lönngården, med Bengt Evertssons (MP) tillägg att om 
kommunfullmäktige inte beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens 
förslag till beslut, att kommunfullmäktige då ger svar på om 
finansiering ska ske inom barn- och utbildningsnämndens rambudget 
eller om kommunfullmäktige skjuter till finansiering. 

 
Reservationer 

 
Liesel Ivarsson (C), Mats Seijboldt (SD) och Pamela Hopkins (SD) 
reserverar sig mot beslut gällande verksamheter i Ramsberg och 
Rockhammar. 
_____ 

 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom BUN 
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BUN § 165  Dnr: BUN 2018/115 
 
Konsekvenser av ändrad fördelning av 
förskollärare/barnskötare i grundbemanning inom 
förskolan 
 
Beslut 
 
Ärendet bordläggs till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 
december år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens årliga utvärdering den 4 juni 2018 
avseende tidigare beslut den 13 februari 2017 om fördelning av 
barnskötare/förskollärare inom förskolan beslutade nämnden att utifrån 
de faktiska rekryteringssvårigheterna av förskollärare ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda frågan vidare avseende konsekvenser av ändrad 
fördelning av förskollärare/barnskötare i grundbemanning. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef Förskola 
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BUN § 166  Dnr: BUN 2017/62 
 
Konsekvensbeskrivning val av förskola 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
 
Ansökan av förskola sker genom val av område, istället för som idag 
tre val av önskad förskola. Samt att förvaltningen vid placering utifrån 
ansökningskön gör följande prioriteringsordning:  
1. Gruppsammansättning  
2. Syskonförtur  
3. Kötid  
 
Beslutet ska gälla ansökningar inkomna från och med den 1 januari  
år 2019. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 oktober 2015 att under 
första året efter placering vid förskola avslå ansökan till annan förskola. 
Därefter kan ny ansökan göras med val till önskad förskola. Vid flytt 
till annat upptagningsområde kan val av förskola beviljas. Beslutet 
gäller placeringar från och med 1 januari år 2016.Beslutet fattades 
utifrån att det framkommit att barn som fått placering på förskola kunde 
stå kvar i kö till annan förskola, vilket innebar att gruppsammansättning 
inte kunde styras, vilket minskade möjligheterna att bedriva en 
pedagogisk verksamhet med hög kvalitet.  
 
Vid utvärdering som redovisades på barn- och utbildningsnämnden den 
14 maj 2018 framkom att svårigheter kvarstår: Föräldrars möjlighet till 
val av förskola samt syskonförtur som prioritering ett innebär 
svårigheter för jämnare gruppsammansättning utifrån kön, ålder 
modersmål och särskilda behov. 
 
Förvaltningen förslog därför, för att få en bättre sammansättning i 
förskolans barngrupper utifrån checklista samt socioekonomiska 
förutsättningar, att föräldrar gör val av område istället för som idag tre 
val av önskad förskola, samt att vid placering utifrån ansökningskön 
göra följande prioriteringsordning:  
1. Gruppsammansättning  
2. Syskonförtur  
3. Kötid   
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Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 juni 2018 att 
förvaltningen skulle inkomma med konsekvensbeskrivning vad 
områdesindelning samt föreslagen prioriteringsordning skulle innebära 
för barn i verksamheten, kommande verksamhet samt för 
vårdnadshavare. 
 
Förvaltningen förslag på områdesindelning, vid ansökan om plats vid 
förskola:  
Östra Tallbacken, Grönsiskan, Haga, Björken och Kyrkberget  
Västra Stadsskogen, Stöttestenen och Kungsfågeln Frövi 

Mariedal, Skogsdungen, Näsby 
Övriga 
södra 

Gläntan, Bergknallen, Lönngården där hänsyn tas till 
bostadsort  

Norr Lysmasken, Hagabacken och Ramsberg där hänsyn tas till 
bostadsort 

Förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden beslutar att föräldrar gör val av 
område istället för som idag tre val av önskad förskola, samt att vid 
placering utifrån ansökningskön göra följande prioriteringsordning:  
1. Gruppsammansättning  
2. Syskonförtur  
3. Kötid  

 
Ledamöters förslag till beslut 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på bifall till förslag. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
Verksamhetschef Förskola 
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BUN § 167  Dnr: BUN 2018/4 
 
Kränkande behandling vårterminen 2018 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
 
Tacka för informationen och uppdrar åt förvaltningschef att undersöka 
möjligheten att införa ett digitalt system för rapportering av kränkande 
behandling och olycksfall. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober 2018 
redovisar utvecklingsstrateg sammanställningen av kränkande 
behandling i barn- och utbildningsförvaltningen läsåret 2017–2018.  

 
Antal 
anmälningar 
per läsår 

Fsk F-6 7-9 Gy Sär 

 2015/2016 2 30 18 8 0 
2016/2017 2 25 15 5 2 
2017/2018 1 51 21 20 1 

 
Typ av 
kränkning 
per läsår 

Verbal Fysisk Psyko-
social 

Flera  Text/bild 

2015/2016 25 17 1 11 2 
2016/2017 13 15 0 11 9 
2017/2018 31 19 3 36 2 

 
Under hösten år 2015 arbetade barn- och utbildningsförvaltningen fram 
en ny redovisningsmall för kränkande behandling. I denna finns det en 
tydligare koppling till vedertagna diskriminerings-grunder och i den är 
det enklare att urskilja återkommande kontra enstaka händelser. Den 
nya mallen gör också att kön, ålder, typ av kränkning samt tid/plats 
framgår.  

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Hanteringen av kränkande behandling dras ändå med vissa brister. De 
dokument som används måste i vissa fall skickas tillbaka till rektor för 
vidare åtgärder. Det blir svåröverskådligt för förvaltningschefen och 
kravet på att huvudmannen ska informeras omgående är svårt att 
uppfylla.  
 
Ett digitalt system, möjligen även i kombination med rapportering av 
olycksfall och tillbud, skulle säkerställa att rutinen följer lagstiftarens 
krav. 

 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och uppdrar åt 
förvaltningschefen att undersöka möjligheten att införa ett digitalt 
system för rapportering av kränkandebehandling och olycksfall. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
Utvecklingsstrateg  
Verksamhetschefer  

 
 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 168  Dnr: BUN 2018/245 
 
Redovisning av olycksfall vårterminen 2018 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
 

Ärendebeskrivning 
 
Analyser av olycksfall i Lindesbergs kommuns förskolor och skolor 
redovisas till barn- och utbildningsnämnden två gånger per år.  
 
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. Kommunikation med 
barn/elever om risker och faror är väsentligt. 

 
I lektionssammanhang är olycksfall i samband med idrottslektioner 
överrepresenterade. För läsåret 2017–2018 kommer analysen av 
olycksfallen att redovisas ihop med förvaltningens övergripande 
kvalitetsrapporter i samband med nämndens kvalitetsdagar. 
 
Förslag till beslut  
Att barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
Utvecklingsstrateg  
Verksamhetschefer  

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 169  Dnr:  
 
Information om skolskjutsavtal 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Tacka för informationen och ger i uppdrag till förvaltningschef att vara 
med i det pågående arbetet med skolskjutsavtal för att bevaka barn- och 
utbildningsnämndens intressen. 
 
Återrapport vid beredande nämnd i december år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i oktober år 2018 
informerar Björn Österby, utvecklingsstrateg om arbetet gällande 
skolskjutsavtal. 
 
Vid sammanträdet i november informeras nämnden om att Björn 
Österby och förvaltningschef Thomas Lindberg kommer att delta vid 
KNÖL-Ks, då skolskjuts kommer stå på dagordningen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
Utvecklingsstrateg  
För kännedom 
Verksamhetschef Gr 

 
 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 170  Dnr: BUN 2017/172 
 
Riktlinjer för utbildning av barn och elever med 
migrationsbakgrund 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
 
Anta riktlinjer för utbildning av barn och elever med 
migrationsbakgrund. Riktlinjen ska gälla till och med 2022-06-30. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Riktlinjerna för Lindesbergs kommun har tagits fram under en riktad 
insats från Skolverket för att stärka utbildningen för nyanlända barn 
och elever samt barn och elever med annat modersmål än svenska. Alla 
chefer i barn- och utbildningsförvaltningen har varit delaktiga i 
framtagandet av riktlinjerna.  
 
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.  
 
Verksamheten 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. Riktlinjen omfattar mottagande, introduktion, 
individuell planering, verksamheten och undervisningen, 
överlämnanden och uppföljning för verksamheterna: förskola, 
grundskola och gymnasiet. 
 
Förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjer för utbildning av barn 
och elever med migrationsbakgrund. 

 
 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  

 
 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 171  Dnr:  
 
Beslut om närvaro 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att elev som går i årskurs 9 på 
Stadsskogsskolan får närvara vid nämndens sammanträde i november 
år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Linda Svahn (S) frågar nämnden om elev som går i årskurs 
9 på Stadsskogsskolan får närvara vid nämndens sammanträde i 
november år 2018. 
 
Ordförande finner att nämnden ger bifall till frågan. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
 

 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 172  Dnr: BUN 2017/201 
 
Lokaliseringsutredning förskolor Lindesbergs tätort 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
 
Föreslå kommunstyrelsen att besluta att beställa en ny detaljplan 
gällande förskola i centrala Lindesberg i prioritetsordning  
1. Norra Kyrkberget 
2. Lindesby och Norra Sköndal 

 
Ärendebeskrivning 
 
Efter att barn- och utbildningsnämnden har tagit del av lokaliserings-
utredning för förskolor i Lindesbergs tätort av Samhällsbyggnad 
Bergslagen så beslutade nämnden den 4 juni år 2018 att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att beställa en ny detaljplan gällande 
förskolor i centrala Lindesberg, i prioriteringsordning:  
1. Norra Kyrkberget och Svarvarbacken  
2. Lindesby och Norra Sköndal  
 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan blivit ombedd att välja ett 
område för detaljplan som första prioriteringsordning. 
 
Ledamöters förslag till beslut 
Linda Svahn (S) föreslår att Norra Kyrkberget ska vara området i första 
prioritet för detaljplan gällande förskolor i centrala Lindesberg. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på bifall till Linda Svahns (S) förslag till 
beslut. 
 
Bengt Evertsson (MP) yrkar på att Svarvarbacken ska vara området i 
första prioritet för detaljplan gällande förskolor i centrala Lindesberg. 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Beslutsgång 
Ordförande Linda Svahn (S) ställer förslag om detaljplan gällande 
förskolor i centrala Lindesberg mot varandra 
- Linda Svahns (S) förslag: Norra Kyrkberget 
- Bengt Evertssons (MP) förslag: Svarvarbacken 

 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar om att Norra 
Kyrkberget ska vara första prioritet för detaljplan gällande förskolor i 
centrala Lindesberg. 
 
Reservation 
Bengt Evertsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Förskola 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 173  Dnr: BUN 2017/335 
 
Resursfördelningsmodell i förskola och grundskola 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Lägga uppföljningen till handlingarna och att ärendet avslutas. 
 
Ärendebeskrivning  
 
På beredande nämnd i maj kom KPMG för att presentera ett utkast av 
den översyn och analys som gjorts avseende resursfördelnings-system i 
grundskola och förskola i Lindesbergs kommun.  
 
Målet med en resursfördelningsmodell är att den ska utformas så att 
den uppnår Skollagens krav på lika villkor, Skollagens och övriga 
författningars mål och krav på verksamheten i övrigt samt kommunens 
målsättningar för verksamheten. De mål och prioriteringar som 
politiker sätter upp för verksamheten påverkar resursfördelningen. För 
att dessa ska kunna genomföras på ett bra sätt måste de kostnader som 
de medför för respektive enhet och verksamhet i stort tas i beaktande.  
 
Fördelningen av resurser till den egna regin bygger idag på en 
grundtilldelning utifrån antalet elever samt ett tillägg utifrån en 
socioekonomisk fördelning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni år 2018 att ge 
förvaltningschef i uppdrag att se över den interna 
resursfördelningsmodellen och återrapportera till nämnd. 
 
Nämnden får information vid beredande nämnd i oktober år 2018 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
  
För kännedom 
 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 174  Dnr: BUN 2018/190 
 
Kvalitetsdag Förskolan  
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 18 oktober år 2018 hade barn- och utbildningsnämnden 
kvalitetsdag gällande förskoleverksamheter i Lindesbergs kommun. 
 
Under dagen tog nämnden del av kvalitetsrapporter från förskolans 
verksamheter samt information om:  
- Vad verksamheten har arbetat med sedan kvalitetsdagen  

år 2017 och den centrala kvalitetsrapporten. 
- Presentation av förskolans hälsoteam och harbetet med SPSM: 

”Elevhälsan under utveckling” 
- Visning av konkret arbete inom språk och Tempus 
- Presentation utifrån förskolornas kvalitetsarbete 
- Verksamheternas utmaningar. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Förskola 

 
 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 175  Dnr: BUF2016/302 
 
Långsiktig plan för förskolan i Vedevåg 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta ärendet i och med 
beslut om verksamhetsåtgärder i Vedevåg.  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Henrik Arenvang har fått i uppdrag av barn- och 
utbildningsnämnden att ta fram alternativ för förskolans verksamhet 
och behov i Vedevåg efter år 2022. Det tillfälliga bygglovet för 
förskoleavdelning vid Mosebacke gäller från juni år 2017 till juni  
år 2022.  
 
Hyresavtalet som kommunen har med förskolan Bergknallen gäller till 
september 2022 och behöver sägas upp 9 månader innan, annars 
förlängs hyreskontraktet ytterligare 10 år. Verksamheten vid 
Bergknallen har synpunkter på fastigheten och hur servicen fungerar 
från den privata hyresvärden. Bergknallen har en maximal kapacitet av 
60 förskolebarn.  
 
Förnärvarande är efterfrågan ca 80 förskoleplatser. Därför behövs de 
tillfälliga lokalerna Mosebacke för ytterligare 20 barn. Skolverkets 
riktlinjer säger att mindre barngrupper är önskvärt och Bergknallen 
kanske i framtiden skulle maximeras till 45 barn. Förvaltningschef 
delger nämnden alternativ gällande förskoleverksamhet i Vedevåg  
år 2022.  

Vid beslut i nämnden november år 2018 (BUN § 164/2018), så leder 
beslutet till att förskolan flytta in i lokaler på Vedevågs skola. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Förskola 

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 176  Dnr: BUN 2018/248 
 
Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever  
år 2019 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden besluta att: 
 
Anta nya ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budget fördelas till respektive verksamhet för asylsökande barn och 
elever. Asylintäkter budgeteras hos förvaltningschefen.  
 
Budgetansvarig finansierar verksamheten genom budget. Utgångspunkt 
för budgetering är prognos för antal asylsökande barn i förskola och 
skola samt asylersättning per läsår och barn.  
 
Prognos för antal asylsökande barn och elever 2019 (år 2018 inom 
parentes):  
- 60 (50) barn i förskola  
- 15 (10) elever i förskoleklass  
- 130 (120) elever i grundskola, grundsärskola och specialskola  
- 60 (80) elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola.  
 
Sökbar asylersättning från Migrationsverket per läsår och barn 2018:  
- 63 600 kr för ett barn i allmän förskola  
- 52 000 kr för en elev i förskoleklass  
- 102 100 kr för en elev i grundskola, grundsärskola och specialskola  
- 116 100 kr för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att: 
Anta nya ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2019. 
_____ 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom BUN 
För kännedom 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 177  Dnr: BUN 2018/249 
 
Fördelning av schablonersättning för nyanlända  
år 2019 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om: 
 
Ny fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2019  
Förskolan  2,0 mnkr  
Grundskolan  8,9 mnkr  
Gymnasieskolan 2,1 mnkr  
Totalt:  13,0 mnkr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Migrationsverket betalar ut en schablonersättning för nyanlända, dvs. 
personer som fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade. 
Denna ersättning betalas ut under 25 månader och uppgår totalt till 133 
200 kr per barn eller elev för år 2018. Schablonersättningen ska räcka 
till minst 4 år för att anpassas till skollagens definition av nyanländ, se 
3 kap. 12 a § skollagen (2010:800). 
 
Budget för schablonersättning för nästa kalenderår fördelas till 
respektive verksamhet proportionellt till antalet nyanlända barn eller 
elever.  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta:  
Ny fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2019  
Förskolan  2,0 mnkr  
Grundskolan  8,9 mnkr  
Gymnasieskolan 2,1 mnkr  
Totalt:  13,0 mnkr 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 178  Dnr: BUN 2018/192 
 
Kvalitetsdag Gymnasieskolan 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den 
till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 12 oktober år 2018 hade barn- och utbildningsnämnden 
kvalitetsdag gällande gymnasiet. 
 
Dagen innehöll information omfattande: 
- Det systematiska kvalitetsarbetet vid Lindeskolan 
- Uppföljning Kommunalt aktivitetsansvar 
- Kulturskolans systematiska kvalitetsarbete 
- Elevhälsans arbete 
- IM-programmet 

Nämnden fick ta del av  
- Elevantal i gymnasieskola, hemkommun 
- Kostnad för kommunal gymnasieskola 
- Kostnader för undervisning i kommunal gymnasieskola 
- Kostnader för lokaler, lärverktyg, måltid, elevhälsa i kommunal 

gymnasieskola 
- Övrig kostnad i kommunal gymnasieskola, i övriga kostnader ingår 

bl.a. OH-kostnader samt kostnader för administration, 
kompetensutveckling, SYV och elevassistenter. 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef Gy 

 
 
 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 179  Dnr: BUN 2018/162 
 
Kommunalt Aktivitetsansvar  
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid nämndens kvalitetsdag för gymnasieskolan fick nämnden ta del av 
Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar. 
 
En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de 
ungdomar i kommunen är sysselsatta som  
1. Inte har fyllt 20 år,  
2. Har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid 

en tidpunkt då de inte har skolplikt,  
3. Inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola 

eller motsvarande utbildning,  
4. Inte har en gymnasieexamen,  
5. Inte har ett gymnasiesärskolebevis, och  
6. Inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan med godkänt resultat. 
 
Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket 
lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att 
motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.  
 
Kommunen ska dokumentera sina åtgärder på lämpligt sätt. 
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som avses i första 
stycket. 
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling av 
personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter enligt första-tredje styckena. Lag (2018:749). 
 
___________ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 180  Dnr: BUN 2018/247 
 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider  
år 2019 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
Anta sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden för år 2019. 

 

Ärendebeskrivning  
Föreslagna sammanträdestider för barn och utbildningsnämnden för  
år 2019 är: 
Måndag 14 januari  
Måndag 11 februari  
Måndag 11 mars  
Måndag 8 april  
Måndag 13 maj  
Måndag 17 juni  
Måndag 12 augusti  
Måndag 9 september  
Måndag 7 oktober 
Måndag 11 november  
Måndag 9 december 
 
I förslag till sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden har 
hänsyn tagits till: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
tillväxtutskottet, utskottet för stöd och strategi, socialnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Regionstyrelsen, 
Regionfullmäktige. 
_____ 
 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 181  Dnr: BUN 2018/261 
 
Återförande av gemensam budget barn- och 
utbildningsnämnden/socialnämnden 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  
 
Föreslå att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
att 0,5 mnkr återförs till socialnämndens budget från barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
En gemensambudget på 1 mnkr är framtagen för social- och barn- och 
utbildningsnämnden. Av dessa ska 0,5 mnkr återföras från barn- och 
utbildningsnämnden till socialnämnden. 
 
Detta gäller för åren 2018 och 2019. 
  
 
Förslag till beslut 
 
Att barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 0,5 mnkr 
återförs till socialnämndens budget från barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
BUN/SN 
Förvaltningschefer BUN/SN 
Ekonomer BUN/SN 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 182  Dnr:  
 
Månadsuppföljning oktober 2018 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
 
Överlämna månadsuppföljning för oktober månad år 2018 till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av månadsuppföljning oktober  
år 2018. 

 
Barn- och 
utbildningsförvaltning  

Budget 
 jan-okt  

Budget 
avvikelse 
jan-okt  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Grundskola  181,5  -5,3  218,0  -4,0  
Förskola  118,3  1,3  142,2  1,0  
Gymnasieskola  108,7  0,1  130,1  0  
Gemensam verksamhet  19,3  1,5  23,4  2,0  
Fritidshem  23,6  0,9  28,1  1,5  
Central verksamhet  15,0  -3,8  17,9  -4,2  
Särskola  10,9  0,3  13,0  0,3  
Kulturskola  7,3  0,5  8,8  0  
Förskoleklass  13,9  0,1  16,4  0,5  
Gymnasiesärskola  4,5  -0,2  5,4  -0,3  
Fritidsgård  1,6  0,3  1,9  0,2  
Totalt  504,6  -4,3  605,3  -3,0  

 
Barn- och utbildningsnämndens 11 verksamheter: - 3,0 Mnkr mot 
budget år 2018  
 
Underskottet ökar med 1 Mnkr från föregående månad. Prognosens 
största osäkerhetsfaktor finns inom asylansökningar i främst de tre 
största verksamheterna i väntan på beslut.  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Inom grundskola uppgår inskickade ansökningar till Migrationsverket 
per sista oktober med över 11,2 Mnkr, inom förskola på 3,5 Mnkr. 
Ytterligare kompletteringar kommer och extraordinära ersättningar för 
hösten finns med i prognosen men är inte fullt ut inskickade till 
Migrationsverket.  
 
Tilläggsbelopp är likt tidigare den största utmaningen där 
budgetunderskotten är många och stora. IT kostnader på över 5,5 Mnkr 
är ofinansierade 2018 och måste inarbetas i befintlig budgetram 2019 
för en bättre budgetföljsamhet. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 183  Dnr: BUN 2018/254 
 
Remiss Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge i uppdrag till 
förvaltningschef att besvara remissen och delge nämnden svar vid 
kvalitetsdagar 28–29 november år 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ett kulturpolitiskt program ska ange Lindesbergs kommuns inriktning 
för kulturområdet över tid och innehåller prioriterade områden med 
övergripande mål. Detta avspeglas sedan i 
verksamhetsplaner, handlingsplaner, budget med mera. 
 
Programmet ska bidra till att målen i Vision 2025 uppnås. 
 
Kommunen har ett stort kulturpolitiskt ansvar. Det kulturpolitiska 
programmet är övergripande och ska genomsyra kommunens samtliga 
verksamheter. Programmet ska vara ett politisk antaget 
dokument som blir ett styrinstrument för hela Lindesbergs kommuns 
strategiska och löpande arbete med kulturfrågor. Programmet ska vara 
vägledande för kommunfullmäktige, nämnder och utskott, 
personal inom kommunens förvaltningar, externa samverkanspartners 
samt kommuninvånarna. Dessutom kan dokumentet inspirera och 
engagera föreningsliv, näringsliv samt besökare inom kulturs 
ansvarsområden. 

 
Ärendet remitteras till de politiska partierna samt till nämnderna för 
yttrande med svar senast 2018-12-01. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 184 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 

Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
2018-05-14 Personuppgiftsbiträdesavtal med 
Komplementskolan Sverige AB    

  

 
2018-07-03 Avtal för Programvara Schoolsoft licens 
helhetsstöd för lärande och skolutveckling med tillval 
betygsmodul, elevadministration och läsårsarkivering med 
support - avtalstid 12 månader och därefter tillsvidare     

  

 
2018-07-03 Avtal för tjänsten drift av Programvara Schoolsoft       
 
2018-08-24 Avtal om rätt för kommun att ta ut avgift för elev 
på fritidshem vid Birgittaskolan, dnr 3 SKO 2018/1751 Dnr 
BUN 2018/119 

  

 
2018-09-11 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 7–9 2018-08-30, ärendenr HT-2018 7-9 nr 2 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-09-11 Delegationsbeslut av förvaltningsekonom Marta 
Eriksson om beviljat inackorderingstillägg augusti 2018 Dnr 
BUN 2018/5 

  

 
2018-09-13 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen 
8 kap 2018-09-03 - 2018-12-20 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-09-14 Slutförande av skolgången med ett tionde skolår 
med beviljat tilläggsbelopp Dammsdal skola 
Dnr BUN 2018/119 

  

 
2018-09-14 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Lindeskolan LS 2 2018-09-06 Dnr BUN 2018/226 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2018-09-17 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Tallbackens förskola 2018-08-31 Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-09-17 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2018-09-06, ärendenr EKB20 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-09-18 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 2018-09-03 och 2018-09-10, ärendenr HT-2018 7-
9 nr 4 Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-09-18 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 2018-09-03 och 2018-09-10, ärendenr HT-2018 7-
9 nr 5 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-09-18 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 2018-09-03 och 2018-09-10, ärendenr HT-2018 7-
9 nr 6 - ärendet bedöms utrett och  klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-09-18 Delegationsbeslut av förskolechef Lena Sjöwitz 
om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen 8 kap, 
2018-09-10 - 2019-01-31 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-09-24 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen 
8 kap, 2018-08-01 - 2019-01-31 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-09-27 Delegationsbeslut av förskolechef Lena Sjowitz 
om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen 8 kap  
2018-08-07 - 2018-09-28 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-09-27 Delegationsbeslut av rektor Greta Åström om 
beviljad tid på fritids enligt skollagen14 kap § 5 och 6,  
2018-08-20 - 2018-12-31 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-09-27 Delegationsbeslut av förskolechef Malin 
Agensdotter om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen 8 kap § 5, 2018-08-20 - 2018-12-20  
Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-09-27 Delegationsbeslut av rektor Greta Åström om 
beviljad tid på fritids enligt skollagen 8 kap § 7, 2018-08-20 - 
2018-01-07 Dnr BUN 2018/5 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (42)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2018-09-27 Delegationsbeslut av förskolechef Jenny Risberg 
om beviljad utökad tid förskola enligt skollagen 8 kap § 5, 
2017-09-11 - 2017-12-20 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-09-27 Delegationsbeslut av förskolechef Malin 
Agnesdotter om beviljad utökad tid förskola enligt skollagen 8 
kap § 5, 2018-09-01 - 2018-12-20 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-09-19 Beslut om avstängning i de frivilliga skolformerna 
enligt 5 kap 18 § punkterna 1 och 2 Skollagen, Lindeskolan 
2018-09-19 i väntan på vidare utredning Dnr BUN 2018/119 

  

 
2018-09-26 Beslut om ytterligare en veckas avstängning i de 
frivilliga skolformerna enligt 5 kap 18 § punkterna 1 och 2 
Skollagen, Lindeskolan 2018-09-26 i väntan på vidare 
utredning Dnr BUN 2018/119 

  

 
Beviljat val av Vedevågs skola     
 
2018-10-02 Delegationsbeslut av förskolechef Marie 
Fredriksson Blom om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen 8 kap Dnr BUN 2018/5 

  

 
Beviljat val av Kristinaskolan     
 
Beviljat val av Stadsskogsskolan     
 
2018-09-25 Komplettering av svar rörande anmälan om 
skolsituationen för elev på Björkhagaskolan - Skolinspektionen 
dnr 41–2018:4946 aktbilaga 12 Dnr BUN 2018/157 

  

 
2018-10-02 Beslut om avstängning i de frivilliga skolformerna 
enligt 5 kap 18 § Skollagen, Lindeskolan, i ytterligare två 
veckor till och med 2018-10-17 efter att tidigare avstängning 
enligt 5 kap 17 § ej uppfyllt sitt syfte Dnr BUN 2018/119 

  

 
  

http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=445903&VerID=440544
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=445903&VerID=440544
http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=445903&VerID=440544
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Delegationsbeslut gällande anställning 
Tillsvidareanställning:  3 st 
Visstidsanställning: 41 st 
Tjänstledighet: - 
 
Tillsvidareanställning av nedanstående typer av tjänst: 
- Barnskötare 
- Elevassistent  
- Lärare Hemkunskap 

 
Visstidsanställning av nedanstående typer av tjänst: 

- Barnskötare 
- Elevassistent  
- Förskollärare 
- Klassassistent 
- Lärare  
- Lärare Engelska 
- Lärare F-3 
- Lärare Ma/No 
- Modersmålslärare  
- Modersmålslärare, arabiska, badini, sorani 
- Lärare svenska som andra språk 
- Obehörig lärare 
- Instruktör  
- Instruktör judo 

 
 
__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-11-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 185 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2018-09-13 Protokoll från förskolor södra samverkansgrupp 
2018-09-13  

  

 
2018-02-26 Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 
2018-02-26  

  

 
2018-03-26 Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 
2018-03-26  

  

 
2018-05-07 Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 
2018-05-07  

  

 
2018-09-07 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 
samverkansgrupp 2018-09-07  

  

 
2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 september 2018 - Föreskrifter om vård av 
allmänna handlingar i Lindesbergs kommun  

  

 
2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 september 2018 - Plan för gestaltning av 
det offentliga rummet i Lindesbergs kommun 2018–2021  

  

 
2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 september 2018 - Delårsrapport januari-
juni 2018 för alla nämnder Dnr BUN 2018/195 

  

 
2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 september 2018 - Riktlinjer för 
kommunal flaggning i Lindesbergs kommun  
Dnr BUN 2018/246 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2018-09-27 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 september 2018 - Mål och budget 2019 
och VP 2020–2021 Dnr BUN 2018/7 

  

 
2018-10-02 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 september 2018 - Uppföljning av 
internkontroll januari-juni 2018 för alla nämnder och 
kommunala bolag Dnr BUN 2018/207 

  

 
2018-09-04 Protokoll från förskolor östra samverkansgrupp 
2018-09-04  

  

 
2018-10-03 Beslut att överlämna anmälan mot Fröviskolan till 
Lindesbergs kommun för utredning och eventuella åtgärder, 
Skolinspektionens dnr 41–2018:8409 Dnr BUN 2018/240 

  

   
2018-10-08 Protokoll från förskolor Östra samverkansgrupp     
 
2018-08-28 Protokoll från förskolor Västra samverkansgrupp 
2018-08-28  

  

 
2018-10-02 Protokoll från förskolor västra samverkansgrupp 
2018-10-02  

  

 
2018-09-11 Protokoll från förskolorna i Frövi 
samverkansgrupp 2018-09-11  

  

 
2018-09-13 Protokoll från förskolorna Brotorpsskolans 
samverkansgrupp 2018-09-13  

  

 
2018-06-05 Protokoll från förskolor Västra och Östra 
gemensam samverkansgrupp  
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BUN § 186 
 
Information goda exempel 

 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Rörelse i skolan 
Linda Andersson (S) lyfter det goda arbetet som Mark Bannon gör vid 
skolan i Fellingsbro med att motivera elever till rörelse i skolan. Samt 
att han under höstlovet höll i en prova-på-dag i Crossfit i Fellingsbro. 
 
________ 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 187 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Inga övriga frågor. 

Ärendebeskrivning 
 
 

___________ 
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