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 Sammanträdesdatum  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-12-10 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

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

Beslutande: Linda Svahn (S) ordförande 
Linda Andersson (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Zaki Habib (S) vice ordförande 
Kent Wanberg (S) 
Bengt Evertsson (MP) 
Agnetha Lindkvist (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Tomas Klockars (M) tjänstgörande, ers Jenny Larsson (C) 
Mats Seijboldt (SD) tjänstgörande, ers Pamela Hopkins (SD) 
Sven Öberg (KD) tjänstgörande, ers Birgitta Duell (SD) 
Liesel Ivarsson (C) tjänstgörande, ers vakant (C) 
 

Övriga 
deltagare: 

Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Jessica Andersson, ekonom 
Marta Eriksson, ekonom 
Lisbeth Fasth, SACO 
Piia Dahlberg, TCO 
Anna Hedman, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 

Utses att 
justera 

Pär-Ove Lindqvist ersättare Kent Wanberg 

Justeringens 
plats och tid: 

Lindesbergs kommunhus 2018-12-17 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
188 - 208 

 
Ordförande 

 
____________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
____________________________________________________
Pär-Ove Lindqvist 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
BUN § 188/2018 KomTek 
  
BUN § 189/2018 Konsekvenser av ändrad fördelning av 

förskollärare/barnskötare i grundbemanning inom förskolan 
  
BUN § 190/2018 Kulturcollege 
  
BUN § 191/2018 Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden - 

begreppet skolchef 
  
BUN § 192/2018 Kvalitetsdagar grundskolan år 2018 
  
BUN § 193/2018 Familjesamverkansteam i norra Örebro län 
  
BUN § 194/2018 Månadsuppföljning november 2018 - barn- och 

utbildningsnämnden 
  
BUN § 195/2018 Prislista för kommunala gymnasieskolor för kalenderår 2019 
  
BUN § 196/2018 Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för 

gymnasieskolor 
  
BUN § 197/2018 Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2019 för 

gymnasieskola - idrottsprofil 
  
BUN § 198/2018 Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för 

gymnasieskolor - idrottsprofil 
  
BUN § 199/2018 Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2019 för 

grundsärskola  
  
BUN § 200/2018 Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för 

grundsärskola  
  
BUN § 201/2018 Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2019 för 

gymnasiesärskola 
  
BUN § 202/2018 Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för 

gymnasiesärskola 
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BUN § 203/2018 Bidrag till fristående huvudmän verksamhetskalenderår 2019 
för förskola, förskoleklass, grundskola 

  
BUN § 204/2018 Prislistor kommunala verksamhetskalenderår 2019 förskola, 

förskoleklass, grundskola 
  
BUN § 205/2018 Delegationsärenden 
  
BUN § 206/2018 Meddelanden 
  
BUN § 207/2018 Information goda exempel 
  
BUN § 208/2018 Övriga frågor 
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BUN § 188    Dnr: BUF2016/135 
 
KomTek 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ärendet ska beredas ytterligare vid beredande nämnd i december  
år 2018. 
  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande nämnd i november kom rektor vid Lindeskolan Andreas 
Blom tillsammans med representanter från KomTek för att presentera 
en eventuell fortsättning avseende KomTek i Lindesberg. 
 
Syftet är att öka intresset för tekniska utbildningar, att öka 
måluppfyllelsen i teknik och NO samt att bryta traditionella könsroller 
och få fler flickor teknikintresserade. 
 
Nämnden fick ta del av förslag på verksamhet samt kostnader från 
KomTek för kurser  
- Förslag 1: augusti 2019-, köp av plats på KomTek Örebros kurser i 

Örebro 
- Förslag 2: augusti 2019-, en kursperiod på 5 veckor under hösten 

och en kursperiod på våren, totalt fyra kurser 
- Skolor deltar i TekAway 
- Pedagogdeltagande i Teknik i närmiljö 
- KomTek för grundsärskola 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att ärendet ska beredas ytterligare 
gällande finansiering. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef Gy 
Rektor Gy 
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BUN § 189   Dnr: BUN 2018/115 
 
Konsekvenser av ändrad fördelning av 
förskollärare/barnskötare i grundbemanning inom 
förskolan 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
- Grundbemanning är 2 förskollärare och 1 barnskötare (2+1).  

Innebär möjlighet till större likvärdighet mellan enheterna samt 
stabilitet i bemanning och för barnskötare, vilket sammantaget skapar 
ett lugn i verksamheten. Organisationen står fast även om det finns 
förskollärare som önskar placering på en avdelning där det redan 
finns 2 förskollärare. Ingen förflyttning av behöriga förskollärare utan 
förändring får ske i samband med behov av rekrytering, då annars risk 
finns att behöriga förskollärare slutar.  

- Vid tillsvidareplacering av barnskötare (2+1) utgå från kvalifikation: 
Tillsvidareanställning samt barnskötarutbildning. Om 
kvalifikationskraven beslutas innebär det högre kompetens på 
barnskötare anställda i grundbemanning. I dessa tjänster bör det som 
idag ingår i det utökade uppdraget som obehörig förskollärare ingå 
och lönetillägg övergå till att vara tillsvidare. Uppdragsbeskrivning 
för barnskötare revideras.  

- Inventering av utbildningsbakgrund på tillsvidareanställda 
barnskötare görs. I dagsläget finns totalt 56 tillsvidareanställda 
barnskötare, men flera utan utbildning så de med adekvat utbildning 
räcker inte till. Detta överensstämmer med riket utifrån 
Arbetsförmedlingens prognos om brist av barnskötare med adekvat 
utbildning. Valideringsmöjligheter bör därför erbjudas för 
tillsvidareanställda som saknar och önskar barnskötarutbildning. Detta 
innebär en kostnad.  

- Övriga tillsvidareanställda utan barnskötarutbildning eller liknande 
kvarstår i nuvarande bemanningspool.  

- Vid behov utöver grundbemanning i form av personal för 
tilläggsbelopp och asyl fortsatt terminsvis anställning/placering med 
annan befattningsbeskrivning, förslagsvis förskoleassistent. 
Uppdragsbeskrivning skrivs.  
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- Beslutet angående 2+1 omprövas inom tre år. Detta för att säkerställa 
att om/när brist på förskollärare inte längre kvarstår, ha möjlighet att 
konvertera barnskötartjänst till förskollärartjänst. Innebär en återgång 
till högre kompetens av anställda i grundbemanning utifrån strävan att 
ha så hög bemanning som möjligt av förskollärare. Ingen förflyttning 
av tillsvidareplacerade barnskötare, utan organisationsförändring får 
ske i samband med behov av rekrytering.  

- Tillsvidareanställda barnskötare erbjuds att se över vad som krävs för 
att utbilda sig till förskollärare.  

- Beslutet ska omprövas inom tre år. 
 
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.  
 
En översyn av den faktiska personalbemanningen av förskollärare på 
våra enheter gjordes med mätdatum den 15 mars 2018. I denna 
framkommer att det varierade från 3,50 förskollärare per avdelning till 
0,67 med ett medelvärde på 1,88.  
 
Vid översyn med mätdatum den 31 augusti 2018 framkommer att det 
varierar från 3,25 till 0,67 med ett medelvärde på 1,96. Antal 
tillsvidareanställda barnskötare med mätdatum den 15 mars 2018 var 
totalt 58 och vid mätdatum den 31 augusti 2018 totalt 56. 
 
Förslag till beslut 
Alternativ 1 (nuvarande) 
- Grundbemanning är förskollärare.  
- Obehöriga förskollärare anställs på vikariat när behörig förskollärare 

inte kan anställas. Innebär tydliggörande av uppdrag och 
arbetsfördelning mellan de olika yrkesrollerna, bromsar en oönskad 
flytt av behöriga förskollärare till enheter med redan hög behörighet 
av förskollärare samt bidrar till stabilitet och kontinuitet för 
barnskötare, vilket sammantaget skapar ett lugn i verksamheten.  
Vid tillsättande av obehörig förskollärare på vikariat tydliggörs vilket 
utökat ansvar som ligger i uppdraget obehörig förskollärare till 
skillnad mot uppdraget som barnskötare. Lönetillägg under 
vikariatstiden. I första hand erbjuds tillsvidareanställda barnskötare 
dessa vikariat utifrån fastställda kvalitetskrav samt förskolechefs 
bedömning om lämplighet och förmåga. Vid placering i form av 
anställning som obehörig förskollärare utgå från placering ett år.  
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- Vid behov utöver grundbemanning i form av personal för 
tilläggsbelopp och asyl, fortsatt terminsvis anställning som 
barnskötare.  

- Minigräns av 2 förskollärare per avdelning. Ingen förflyttning av 
behöriga förskollärare utan eventuell förändring får ske i samband 
med behov av rekrytering, då annars risk finns att behöriga 
förskollärare slutar.  

- Möjlighet att tillsvidareplacera barnskötare på enhet. Ingen 
förflyttning av behöriga förskollärare utan förändring får ske i 
samband med behov av rekrytering, då annars risk finns att behöriga 
förskollärare slutar.  

- Tillsvidareanställda barnskötare erbjuds att se över vad som krävs för 
att utbilda sig till förskollärare.  

Alternativ 2 
- Grundbemanning är 2 förskollärare och 1 barnskötare (2+1).  

Innebär möjlighet till större likvärdighet mellan enheterna samt 
stabilitet i bemanning och för barnskötare, vilket sammantaget skapar 
ett lugn i verksamheten. Organisationen står fast även om det finns 
förskollärare som önskar placering på en avdelning där det redan 
finns 2 förskollärare. Ingen förflyttning av behöriga förskollärare utan 
förändring får ske i samband med behov av rekrytering, då annars risk 
finns att behöriga förskollärare slutar.  

- Vid tillsvidareplacering av barnskötare (2+1) utgå från kvalifikation: 
Tillsvidareanställning samt barnskötarutbildning. Om 
kvalifikationskraven beslutas innebär det högre kompetens på 
barnskötare anställda i grundbemanning. I dessa tjänster bör det som 
idag ingår i det utökade uppdraget som obehörig förskollärare ingå 
och lönetillägg övergå till att vara tillsvidare. Uppdragsbeskrivning 
för barnskötare revideras.  

- Inventering av utbildningsbakgrund på tillsvidareanställda 
barnskötare görs. I dagsläget finns totalt 56 tillsvidareanställda 
barnskötare, men flera utan utbildning så de med adekvat utbildning 
räcker inte till. Detta överensstämmer med riket utifrån 
Arbetsförmedlingens prognos om brist av barnskötare med adekvat 
utbildning. Valideringsmöjligheter bör därför erbjudas för 
tillsvidareanställda som saknar och önskar barnskötarutbildning. Detta 
innebär en kostnad.  

- Övriga tillsvidareanställda utan barnskötarutbildning eller liknande 
kvarstår i nuvarande bemanningspool.  

- Vid behov utöver grundbemanning i form av personal för 
tilläggsbelopp och asyl fortsatt terminsvis anställning/placering med 
annan befattningsbeskrivning, förslagsvis förskoleassistent. 
Uppdragsbeskrivning skrivs.  
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- Beslutet angående 2+1 omprövas efter tre år. Detta för att säkerställa 
att om/när brist på förskollärare inte längre kvarstår, ha möjlighet att 
konvertera barnskötartjänst till förskollärartjänst. Innebär en återgång 
till högre kompetens av anställda i grundbemanning utifrån strävan att 
ha så hög bemanning som möjligt av förskollärare. Ingen förflyttning 
av tillsvidareplacerade barnskötare, utan organisationsförändring får 
ske i samband med behov av rekrytering. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef Förskola 
För kännedom 
Personalenheten  
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BUN § 190    Dnr: BUN 2018/212 
 
Kulturcollege 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ärendet utgår och återkommer vid beredande nämnd i december  
år 2018. 
  
 
Ärendebeskrivning 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef Gy 
Rektor vid Lindeskolan/Kulturskolan 
 
För kännedom 
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BUN § 191   Dnr:  
 
Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden - 
begreppet skolchef 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Förvaltningschef utses till skolchef för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden. 
 
Ärendebeskrivning 
Ändring i Skollagen (2010:800) har skett enligt nedanstående:  
 
8 a § /Träder i kraft I:2018-07-01/ Huvudmannen ska utse en skolchef 
som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela 
verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag 
(2018:608). 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 
För barn- och utbildningsförvaltningens del föreslås förvaltningschef 
utses till skolchef för nämndens verksamhetsområden 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
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BUN § 192   Dnr: BUN 2018/191 
 
Kvalitetsdagar grundskolan år 2018 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och framhåller att kvalitetsdagarna är en viktig 
del i del i nämndens och förvaltningens kvalitetsarbete. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under 28–29 november år 2018 deltog barn- och utbildningsnämnden 
vid kvalitetsdagar för grundskolan. Under dagarna fick nämnden ta del 
av information från verksamheten omfattande: 
- Informations- och Kommunikationsteknik, Fritidshem 
- Särskolan  
- MOI (Modersmål och introduktionsenheten)  
- Elevhälsan 
- Grundskolans utmaningar 
- Resultat och förvaltningens kvalitetsrapport 
- Resultatutveckling 
- Närvaro 
- Trygghet och studiero 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Gr 
Enhetschef Elevhälsan 
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BUN § 193    Dnr: BUN 2018/256 
 
Familjesamverkansteam i norra Örebro län 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
- Godkänna förslaget om att starta upp ett Familjesamverkansteam i 

samarbete med Region Örebro län under förutsättning att 
Riksdagen beslutar om riktade stimulansmedel och stadsbidrag för 
att finansiera Familjesamverkansteamet. 

- Planering av verksamheten görs under ledning av chef för 
elevhälsan i Lindesbergs kommun och att det görs på sådant sätt att 
en utvärdering kan ske. 

- Utvärdering ska ske senast halvårsskiftet 2020, vad gäller 
verksamhetens innehåll och dess ekonomi, detta ska sedan utgöra 
beslutsunderlag för verksamhetens förutsättning. 

- Arbetsgruppen föreslår att: 
Familjesamverkansteamet ska bestå av fyra tjänster för att 
o I ärenden kring en familj så ska familjesamverkansteamet 

arbeta parvis. 
o Det kommer att vara flera ärenden samtidigt och ett flertal 

möten och träffar med olika familjer vid samma tillfälle. 
o Uppdraget ska genomföras i alla fyra kommuner i norra 

länsdelen. 
o Verksamheten kommer utöver samordnade insatser riktat till 

familjer även innefatta konsultation, utformande av 
webbverktyg samt samordna förebyggande insatser i form av 
föräldrastöd och barngrupper. 

o En av de anställda i teamet kommer att ha en samordnande 
funktion för familjesamverkansteamet. 
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Ärendebeskrivning 
 
Hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst ska enligt lag samverka. 
Samverkan sker och fungerar många gånger väl. Men i vissa ärenden är 
det svarare att samverka i praktiken, detta gäller speciellt i mer 
sammansatta ärenden. I dessa ärenden tenderar samverkan ofta att 
haverera då det till exempel finns olika målsättningar kring samverkan 
och förutsättningar på andra aktörer inte infrias. 
 
Om samverkan inte fungerar riskerar barn, unga och familjer hamna i 
kläm. Människor lämnas att själva ansvara för samordning mellan en 
rad olika aktörer/vårdgivare, ett ansvar alla inte orkar ta. Konsekvenser 
av bristande samverkan kan vara ineffektivitet, risk för än svårare 
problematik och behov av långvariga insatser. Därför behövs en 
samverkansorganisering där helhetssyn och ett systematiskt synsätt är 
vägledande. 
 
I norra länsdelen saknar de fyra kommunen möjlighet att var för sig 
tillhandahålla samma servicefunktioner som större kommuner kan. 
Genom samordnade insatser kan varje kommun få ut betydligt mer än 
de investerar. 
  
 
Förslag till beslut 
Att nämnden beslutar att: 
- Godkänna förslaget om att starta upp ett Familjesamverkansteam i 

samarbete med Region Örebro län. 
- Finansiera Familjesamverkansteamet med riktade stimulansmedel 

och stadsbidrag under förutsättning av att Riksdagen beslutar om 
detta. 

- Planering av verksamheten görs under ledning av chef för 
elevhälsan i Lindesbergs kommun och att det görs på sådant sätt att 
en utvärdering kan ske. 

- Utvärdering ska ske senast halvårsskiftet 2020, vad gäller 
verksamhetens innehåll och dess ekonomi, detta ska sedan utgöra 
beslutsunderlag för verksamhetens förutsättning. 

- Arbetsgruppen föreslår att: 
Familjesamverkansteamet ska bestå av fyra tjänster för att 
o I ärenden kring en familj så ska familjesamverkansteamet 

arbeta parvis. 
o Det kommer att vara flera ärenden samtidigt och ett flertal 

möten och träffar med olika familjer vid samma tillfälle. 
o Uppdraget ska genomföras i alla fyra kommuner i norra 

länsdelen. 
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o Verksamheten kommer utöver samordnade insatser riktat till 
familjer även innefatta konsultation, utformande av 
webbverktyg samt samordna förebyggande insatser i form av 
föräldrastöd och barngrupper. 

o En av de anställda i teamet kommer att ha en samordnande 
funktion för familjesamverkansteamet. 

 
 
Beslutsgång 
Vid beredande nämnd i november informerade chef för elevhälsan 
Christian Kokvik nämnden om planer avseende 
Familjesamverkansteamet. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
Chef för elevhälsan 
För kännedom 
 

 
 

 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 194   Dnr: BUN 2018/294 
 
Månadsuppföljning november 2018 - barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Överlämna månadsuppföljning avseende november månad år 2018 till 
kommunstyrelsen. 
  
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter följer prognos från 
föregående månad. Per sista november redovisar de 11 verksamheterna en 
nettokostnad på tillsammans 558,5 miljoner kronor och avvikelsen mot 
budget med -2,6 miljoner kronor förväntas ge en årsavvikelse på -3,0 
miljoner kronor.  
 
Flera stora kostnader och intäkter som hör till 2018 är fortfarande med 
som osäkra. Avstämning för exempelvis måltid, asylintäkter och 
semesterlöneskuld är några delar som får effekt 2018 men som inte är fult 
ut avstämda. 
  

Barn- och 
utbildningsförvaltning  

Budget 
jan-nov  

Budget 
avvikelse 
jan-nov  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Grundskola  200,0  -3,7  218,2  -4,0  
Förskola  130,6  0,9  142,5  1,0  
Gymnasieskola  119,7  0,1  130,4  0  
Gemensam verksamhet  21,3  1,6  23,4  2,0  
Fritidshem  25,9  1,1  28,2  1,5  
Central verksamhet  16,4  -3,5  17,9  -4,2  
Särskola  12,0  0,1  13,1  0,3  
Kulturskola  8,0  0,5  8,8  0,0  
Förskoleklass  15,2  0,4  16,5  0,5  
Gymnasiesärskola  5,0  -0,3  5,4  -0,3  
Fritidsgård  1,8  0,3  1,9  0,2  
Totalt  555,9  -2,6  606,3  -3,0  

 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom BUN 

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 195   Dnr: BUN 2018/269 
 
Prislista för kommunala gymnasieskolor för kalenderår 
2019 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Anta prislista för interkommunal ersättning för kalenderår 2019 
omfattande gymnasieskolor. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika 
verksamheterna och programpriserna har beräknats i förhållande till 
budgeterat elevantal. 
Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Beloppet har 
bestämts i enlighet med skollagens bestämmelser. 
 

Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Prislista per elev för interkommunal ersättning för kalenderår 2019  
 
Verksamhet     Total 
Kommunal gymnasieskola  kostnad*  
Barn- & fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete  106 930 
Bygg och anläggningsprogrammet, husbyggnad  125 670  
El och energiprogrammet, elteknik   130 603 
Ekonomiprogrammet, ekonomi/juridik    97 314 
Estetiska programmet, estetik och media   114 248 
Estetiska programmet, musik    135 540 
Fordons och transportprogrammet, personbil  131 160 
Fordons och transportprogrammet, lastbil och  
mobila maskiner    144 399 
Fordons och transportprogrammet, transport  164 671 
Humanistiska programmet, språk   115 430 
Industritekniska programmet    153 109 
Introduktionsprogrammet, språkintroduktion  117 063 
Introduktionsprogrammet, preparandutbildning  136 110 
Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktion  137 482 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ  138 755 
Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap   96 606 
Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap  
och samhälle      96 606 
Restaurang och livsmedelsprogrammet, kök  
och servering     127 131 
Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap   99 302 
Samhällsvetenskapsprogrammet, medier,  
information och kommunikation    99 302 
Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap   99 869 
Teknikprogrammet, teknikvetenskap   126 383 
Teknikprogrammet, informations- och medieteknik  126 383  
Vård och omsorgsprogrammet   106 875 
*kronor  
 
I total kostnad ingår undervisning, lärverktyg, elevhälsa, 
lokalkostnader, måltider samt administrativa kostnader. Skolskjuts, 
tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i ersättningen. Avgift för elev 
antagen på NIU-utbildning tillkommer på beloppet. Programinriktat 
individuellt val - Priset består av programkostnad + 10 000 kr, max 2 
terminer. Lärlingsutbildning - Priset enligt aktuellt programinriktnings 
pris. Samverkansavtal med Örebro kommun finns. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
Berörda skolor 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 196   Dnr:  
 
Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för 
gymnasieskolor 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Anta bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för 
gymnasieskolor 
  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika 
verksamheterna och programpriserna har beräknats i förhållande till 
budgeterat elevantal. 
Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Beloppet har 
bestämts i enlighet med skollagens bestämmelser. 

Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår nämnden besluta Bidrag per elev till fristående 
gymnasieskolor för kalenderår 2019 
 
Verksamhet     Total 
Fristående gymnasieskola  kostnad*  
Barn- & fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete  109 552 
Bygg och anläggningsprogrammet, husbyggnad  129 416  
El och energiprogrammet, elteknik   134 645 
Ekonomiprogrammet, ekonomi/juridik    99 360 
Estetiska programmet, estetik och media   117 309 
Estetiska programmet, musik    139 878 
Fordons och transportprogrammet, personbil  135 236 
Fordons och transportprogrammet, lastbil och  149 269 
mobila maskiner 
Fordons och transportprogrammet, transport  170 758 
Humanistiska programmet, språk   118 562 
Industritekniska programmet    158 502 
Introduktionsprogrammet, språkintroduktion  120 293 
Introduktionsprogrammet, preparandutbildning  140 483 
Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktion  142 811 
Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ  143 287 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap   98 608 
Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap   98 608 
och samhälle  
Restaurang och livsmedelsprogrammet,   130 965 
kök och servering  
Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap  101 467 
Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, information  101 467 
och kommunikation  
Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap  102 067 
Teknikprogrammet, teknikvetenskap   130 172 
Teknikprogrammet, informations- och medieteknik  130 172  
Vård och omsorgsprogrammet   109 494 
*kronor  
I total kostnad ingår undervisning, lärverktyg, elevhälsa, 
lokalkostnader, måltider samt administrativa kostnader. Skolskjuts, 
tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i ersättningen. Avgift för elev 
antagen på NIU-utbildning tillkommer på beloppet. Programinriktat 
individuellt val - Priset består av programkostnad + 10 000 kr, max 2 
terminer. Lärlingsutbildning - Priset enligt aktuellt programinriktnings 
pris. Samverkansavtal med Örebro kommun finns. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Fristående huvudmän med verksamhet för elever som är folkbokförda i 
Lindesbergs kommun 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Ekonom  

 
 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 197    Dnr: BUN 2018/288 
 
Interkommunal prislista kalenderår 2019 för 
gymnasieskola - idrottsprofil 
 
Beslut 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Anta interkommunal prislista kalenderår 2019 för gymnasieskola - 
idrottsprofil 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Prislista per elev för interkommunal ersättning för kalenderår 2019:  
 
Idrottsprofil Per 

helår* 
Per 
termin* 

Fotboll, handboll, rytmisk gymnastik och 
volleyboll 

16 500 8 250 

Övriga idrotter 10 000 5 000 

*kronor   
     

Judogymnasiet har riksintag vid Lindeskolan och Lindesbergs kommun 
får ett bidrag från Svenska Judoförbundet. Det medför att 
hemkommunen inte betalar för idrottsprofil judogymnasiet. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
Berörda skolor 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 198   Dnr:  
 
Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för 
gymnasieskolor - idrottsprofil 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Anta bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för 
gymnasieskolor – idrottsprofil. 
  
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Prislista per elev för interkommunal ersättning för kalenderår 2019:  
 
Idrottsprofil Per 

helår* 
Per 
termin* 

Fotboll, handboll, rytmisk gymnastik och 
volleyboll 

17 490 8 745 

Övriga idrotter 10 600 5 300 

*kronor   
     

Judogymnasiet har riksintag vid Lindeskolan och Lindesbergs kommun 
får ett bidrag från Svenska Judoförbundet. Det medför att 
hemkommunen inte betalar för idrottsprofil judogymnasiet. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Fristående huvudmän med verksamhet för elever som är folkbokförda i 
Lindesbergs kommun 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Ekonom  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
BUN § 199   Dnr: BUN 2018/289 
 
Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2019 för 
grundsärskola  
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Anta prislista per elev för interkommunal ersättning för kalenderår 
2019 avseende grundsärskola och träningsskola. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika 
verksamheterna och ersättningen har beräknats i förhållande till 
budgeterat elevantal.  
 
Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Beloppet har 
bestämts i enlighet med skollagens bestämmelser.  
 
I ersättningen ingår undervisning, lärverktyg, elevhälsa, lokalkostnader, 
måltider samt administrativa kostnader. Skolskjuts och hemspråk ingår 
inte i beloppet. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Prislista per elev för interkommunal ersättning för kalenderår 2019 
 
Verksamhet   Per helår*  Per termin*  
Grundsärskola   412 507  206 253  
Träningssärskola  486 237  243 119   
*kronor 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
Berörda skolor 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 200    Dnr: BUN 2018/290 
 
Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för 
grundsärskola  
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Anta bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för grundsärskola 
och träningsskola. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika 
verksamheterna och bidragen har beräknats i förhållande till budgeterat 
elevantal.  
 
Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Beloppet har 
bestämts i enlighet med skollagens bestämmelser. 
 
I bidragen ingår undervisning, lärverktyg, elevhälsa, lokalkostnader, 
måltider, administrativa kostnader (3%) samt momstillägg (6%). 
Skolskjuts och hemspråk ingår inte i bidragsbeloppet. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Bidrag per elev till fristående huvudman för kalenderår 2019  
 
Verksamhet   Per helår*  Per termin*  
Grundsärskola   437 257  218 629  
Träningssärskola  515 412  257 706   
*kronor 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Fristående huvudmän med verksamhet för elever som är folkbokförda i 
Lindesbergs kommun 
För kännedom 
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonom 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 201    Dnr: BUN 2018/291 
 
Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2019 för 
gymnasiesärskola 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Anta prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2019 för 
gymnasiesärskola. 
 
 
Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika 
verksamheterna och programpriserna har beräknats i förhållande till 
budgeterat elevantal.  
 
Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Beloppet har 
bestämts i enighet med skollagens bestämmelser. I ersättningen ingår 
undervisning, lärverktyg, elevhälsa, lokalkostnader, måltider samt 
administrativa kostnader. Skolskjuts och hemspråk ingår inte i 
beloppet. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Prislista per elev för interkommunal ersättning för kalenderår 2019  
 
Verksamhet  
Gymnasiesärskola   Per helår*  Per termin* 
Individuellt program   497 388  248 694 
Nationella program: Fordonsvård och  496 789  248 394 
godshantering     
Fastighet, anläggning och byggnation  496 789  248 394 
Hotell, restaurang och bageri   496 789  248 394 
Hälsa, vård och omsorg   495 244  247 622 
Samhälle, natur och språk   495 244  247 622      
*kronor 
 _____ 
Meddelas för åtgärd 
Berörda kommuner 
För kännedom 
Förvaltningschef, Ekonom  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 202    Dnr: BUN 2018/292 
 
Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för 
gymnasiesärskola 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Anta bidrag per elev till fristående huvudman för kalenderår 2019  
avseende gymnasiesärskolan. 
 

Ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika 
verksamheterna och programpriserna har beräknats i förhållande till 
budgeterat elevantal.  
 
Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 
vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Beloppet har 
bestämts i enighet med skollagens bestämmelser.  
 
I bidragen ingår undervisning, lärverktyg, elevhälsa, lokalkostnader, 
måltider, administrativa kostnader (3%) samt momstillägg (6%). 
Skolskjuts och hemspråk ingår inte i bidragsbeloppet. 
 
Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Bidrag per elev till fristående huvudman för kalenderår 2019  
 
Verksamhet  
Gymnasiesärskola   Per helår*  Per termin* 
Individuellt program   527 231  263 615 
Nationella program: Fordonsvård och  526 596  263 298 
godshantering  
Fastighet, anläggning och byggnation  526 596  263 298 
Hotell, restaurang och bageri   526 596  263 298 
Hälsa, vård och omsorg   524 958  262 479 
Samhälle, natur och språk   524 958  262 479  
*kronor 
  

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Fristående huvudmän med verksamhet för elever som är folkbokförda i 
Lindesbergs kommun 
För kännedom 
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonom 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 203   Dnr:  
 
Bidrag till fristående huvudman 2019 
Förskola, förskoleklass, grundskola samt fritidshem 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
- Preliminärt utgå från 2018-års prislistor, bidrag under början av 

2019 till fristående huvudmän när det gäller grundbelopp per barn 
och elev.  

- Retroaktivt kompensera de fristående huvudmännen om bidraget 
2019 överstiger 2018-års bidragsnivå. 

- Enbart återstående utbetalningar under 2019 förändras om bidraget 
minskar 2019 i jämförelse med 2018. Ingen retroaktiv korrigering 
av minskat bidrag under innevarande år.  

- Informera alla berörda fristående huvudmän.  
- Fastställa bidragsnivåer 2019 när budgetram per verksamhet är 

fastställd och detaljbudget finns för bidragets olika delar.  
- Inför 2020 säkerställa att bidragsbeloppen fastställs under 2019.  
- Nämnden delegerar till förvaltningschef att upprätta ett beslut per 

huvudman enligt nämndens beslut kring bidragets storlek per 
verksamhet.  

  
 
Ärendebeskrivning 
 
Senast i december 2018 ska Lindesbergs kommun fastställa bidrag för 
kommande budgetår. Detta genom ett särskilt beslut för varje fristående 
skolenhet där barn och elever från Lindesbergs kommun går.  
 
Inför 2019 beslutade barn- och utbildningsnämnden 2018-11-12 §164 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa åtgärder för budget 
kommande år. Med anledning av det finns ingen fastställd budgetram 
per verksamhet och detaljbudget inom förskola, förskoleklass, 
grundskola och fritidshem inväntar beslut.  
 
Förslaget från förvaltningen är att invänta budget och färdigställandet 
av prislistor och att istället preliminärt utgå från 2018-års fastställda 
prislistor. Den fristående huvudmannen har rätt till 1/12 per månad i 
bidrag och Lindesbergs kommun kan inte invänta beslut utan en plan 
för kommande utbetalningar. 
 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Enligt bestämmelse i förordningen 4 kap 2 § kan kommunen minska 
ersättning till fristående huvudmän om de kommunala enheterna får 
vidta besparingar under innevarande år. Men det är enbart återstående 
utbetalningar under budgetåret som kan förändras till det negativa 
hållet för den fristående. Eftersom det är lagkrav om bidragsbelopp för 
nästkommande år är det inte möjligt att bryta mot lagen och fastställa 
bidragsbeloppen för sent och inte kompensera de fristående 
huvudmännen. Ökar bidraget kompenseras den fristående 
huvudmannen retroaktivt. 
 
Bidrag till fristående huvudmän bygger helt på budget per barn och 
elev enligt lika villkor. Med anledning av att budget år 2019 och  
VP år 2020–2021 är remitterat till kommunfullmäktige förväntas 
budget fastställas på verksamhetsnivå i början av 2019. 
Likabehandlingsprincipen som innebär att bidraget beräknas helt efter 
samma grunder som förvaltningen i kommunen fördelar resurser till 
egna verksamheter inom samma slag gör att utan beslutad budget per 
verksamhet finns ingen beräkningsgrund för bidrag 2019. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att 
- Preliminärt utgå från 2018-års prislistor, bidrag under början av 

2019 till fristående huvudmän när det gäller grundbelopp per barn 
och elev.  

- Retroaktivt kompensera de fristående huvudmännen om bidraget 
2019 överstiger 2018-års bidragsnivå. 

- Enbart återstående utbetalningar under 2019 förändras om bidraget 
minskar 2019 i jämförelse med 2018. Ingen retroaktiv korrigering 
av minskat bidrag under innevarande år.  

- Informera alla berörda fristående huvudmän.  
- Fastställa bidragsnivåer 2019 när budgetram per verksamhet är 

fastställd och detaljbudget finns för bidragets olika delar.  
- Inför 2020 säkerställa att bidragsbeloppen fastställs under 2019.  
- Nämnden delegerar till förvaltningschef att upprätta ett beslut per 

huvudman enligt nämndens beslut kring bidragets storlek per 
verksamhet.  

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd  
Fristående huvudman med barn och elever från Lindesbergs kommun 
För kännedom 
Barn- och utbildningsförvaltningen, ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 204    Dnr:  
 
Prislistor kommunala verksamhetskalenderår 2019  
Förskola, förskoleklass, grundskola samt fritidshem 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
- Preliminärt utgå från 2018-års prislistor, bidrag under början av 

2019 till kommunala verksamheter när det gäller grundbelopp per 
barn och elev.  

- Fastställa prislistor 2019 när budgetram per verksamhet är 
fastställd och detaljbudget finns för prislistans olika delar.  

- Inför 2020 säkerställa att prislistor för kommunala verksamheter 
fastställs under 2019.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Senast i december 2018 ska Lindesbergs kommun fastställa bidrag för 
kommande budgetår. Detta genom ett särskilt beslut för varje fristående 
skolenhet där barn och elever från Lindesbergs kommun går.  
 
Inför 2019 beslutade barn- och utbildningsnämnden 2018-11-12 §164 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa åtgärder för budget 
kommande år. Med anledning av det finns ingen fastställd budgetram 
per verksamhet och detaljbudget inom förskola, förskoleklass, 
grundskola och fritidshem inväntar beslut.  
 
Förslaget från förvaltningen är att invänta budget och färdigställandet 
av prislistor och att istället preliminärt utgå från 2018-års fastställda 
prislistor. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
- Preliminärt utgå från 2018-års prislistor, bidrag under början av 

2019 till kommunala verksamheter när det gäller grundbelopp per 
barn och elev.  

- Fastställa prislistor 2019 när budgetram per verksamhet är 
fastställd och detaljbudget finns för prislistans olika delar.  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- Inför 2020 säkerställa att prislistor för kommunala verksamheter 
fastställs under 2019.  
 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Barn- och utbildningsförvaltningen, ekonomienheten 
 
För kännedom 
Berörda skolor 
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Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 205  
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2018-10-18 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 2018-09-26, ärendenr 5 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-10-22 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2018-09-26, ärendnr EKB21 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-10-22 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2018-09-20, ärendenr EKB22 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-10-22 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2018-09-28, ärendenr EKB23 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-10-22 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 2018-09-13, ärendenr 4 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-10-22 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 2018-10-01, ärendenr 6 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-10-24 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Hagabackens skola 2018-10-17, ärendenr Ht 18–2 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-10-25 Tillförordnad förvaltningschef 2018-10-29 - 2018-
10-31 Claes Wilson, 2018-11-01 - 2018-11-02 Kristina Öhrn 
Dnr BUN 2018/5 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2018-10-30 Delegationsbeslut av förskolechef Lena Sjöwitz 
om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen 8 kap Dnr 
BUN 2018/5 

  

 
2018-10-30 Delegationsbeslut av rektor Greta Åström om 
beviljad tid på fritids enligt skollagen 14 kap, 2018-08-20 - 
2018-12-31 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-10-30 Delegationsbeslut av rektor Lars Botvidsson om 
beviljad ledighet upp till tio dagar, 2018-08-10 -  
2019-06-20 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-10-30 Delegationsbeslut av rektor Johan Ringaby om 
beviljad plats på fritids enligt skollagen 14 kap, 2018-10-01 - 
2018-12-21 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-10-30 Delegationsbeslut av förskolechef May Seffon-
Hård beviljad utökad tid på förskolan enligt skollagen  
8 kap, 2018-09-19 - 2018-12-20 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-10-30 Delegationsbeslut av förskolechef May Seffon-
Hård om beviljad ändring av dagar på förskolan enligt 
skollagen 8 kap, 2018-09-05 - 2018-10-12 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-10-30 Delegationsbeslut av förskolechef Marie 
Fredriksson Blom beviljad utökad tid på förskolan enligt 
skollagen 8 kap, 2018-08-20 - 2018-12-20 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-11-05 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2018-10-15, ärendenr 30 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-11-05 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan F-3 2018-10-04, ärendenr BJÖ2018-18 Dnr 
BUN 2018/226 

  

 
2018-11-05 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Björkhagaskolan 4–6 2018-10-23, ärendenr BJÖ2018-19 - 
Återkoppling till huvudmannen senast vecka 49 Dnr BUN 
2018/226 
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2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-11-05 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Hagabackens skola 2018-10-16, ärendenr ht 18–1 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-11-05 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2018-10-17, ärendenr 31- återkoppling till 
huvudmannen senast vecka 49 Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-10-15 Yttrande med anledning av anmälan mot 
Fröviskolan i Lindesbergs kommun, dnr 41–2018:6249  
Dnr BUN 2018/210 

  

 
2018-10-17 Yttrande i anmälan om skolsituationen för elev vid 
Fröviskolan, Skolinspektionen dnr 41–2018:7741 Dnr BUN 
2018/241 

  

 
2018-10-19 Yttrande i anmälan om skolsituationen för elev vid 
Fröviskolan, Skolinspektionen dnr 41–2018:7746 Dnr BUN 
2018/237 

  

 
 
Delegationsbeslut avseende anställning: 

 
Tillsvidareanställningar: 13 st 
Visstidsanställningar: 20 st 
Tjänstledigheter: 
 
Tillsvidareanställningar var av nedanstående typer av tjänster: 
- Barnskötare 
- Elevassistent  
- Fritidspedagog  
- Grundlärare i fritidshem  
- Lärare i hemkunskap  
- Specialpedagog  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Visstidsanställningar var av nedanstående typer av tjänster: 
- Barnskötare 
- Elevassistent  
- Förskollärare  
- Lärarassistent  
- Lärare  
- Lärare grundskola, inr senare år 
- Lärare idrott  
- Lärare Ma 
- Modersmålslärare  
- Modersmålslärare, arabiska, badini, sorani 
- Lärare slöjd/textil 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 206  
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2018-11-13 Svar på synpunkter på att Vedevågs skola görs om 
till en F-3 skola med tillhörande fritidshem och förskola Dnr 
BUN 2018/262 

  

 
2018-10-15 Protokoll från förskolor Södra samverkansgrupp 
2018-10-15    

  

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

  

 
2018-10-11 Protokoll från förskolor Norra samverkansgrupp 
2018-05-28  

  

 
2018-10-24 Nora Ks § 123 Förslag att bilda 
Familjesamverkansteam norr Dnr BUN 2018/256 

  

 
2018-09-27 KF § 98/18 Svar på motion från Motion från 
Agneta Nilsdotter (MP) och Marita Haraldson (MP) om 
körkortsteori för alla gymnasieelever -  Dnr BUN 2018/53 

  

 
2018-10-18 Protokollsutdrag från Socialnämnden 2018-10-18 
§ 141 - Tolkkostnader    

  

 
2018-10-23 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen   
sammanträde den 23 oktober 2018 KS § 157 - 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och 
utskottet för stöd och strategi 2019 - Reviderad Dnr  

  

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (40)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-12-10  
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2018-10-23 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 
sammanträde den 23 oktober 2018 KS § 155 - 
Månadsuppföljning för kommunstyrelsen september 2018   
Dnr BUN 2018/244 

  

 
2018-11-09 Cirkulär 18:46 Beslut om bidragsbelopp till 
enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär 
 

  

2018-11-14 Beslut om fördelning av anvisningar år 2019 till 
kommuner i Örebro län Dnr 851-6449-2018 - Lindesberg  

  

 
Beviljat val av Lönngårdens förskola     
 
2018-10-09 Beslut i Skolinspektionen 2018-10-09 dnr 41-
2017:10631 Dnr BUN 2018/54 

  

 
2018-10-17 Uppföljning av Skolinspektionens beslut i ärende 
med dnr 41-2018:4828 om att lämna anmälan till Lindesbergs 
kommuns klagomålshantering, dnr 41-2018:7445 - ärendet 
avslutas Dnr BUN 2018/197 

  

 
2018-10-25 Beslut om föreläggande i anmälan om 
skolsituationen för elev på Björkhagaskolan - Skolinspektionen 
dnr 41-2018:4946 Dnr BUN 2018/157 

  

 
2018-10-31 Dom i Förvaltningsrätten 2018-10-31 
målnr 1369–18 om överklagat beslut i barn- och 
utbildningsnämnden 2017-12-14 om tilläggsbelopp till 
fristående skola - avslag för klagande Dnr BUN 2018/6 

  

 
2018-11-06 Protokoll från förskolor Västra samverkansgrupp 
2018-11-06  

  

 
2018-09-28 Protokoll från Specifikt samverkansråd för skola, 
utbildning och kompetensförsörjning 28 september 2018 Dnr  

  

 
2018-11-08 Synpunkter om skolgång för enskild elev vid 
eventuell flytt av Ramshyttans skola med svar från barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn Dnr BUN 
2018/259 

  

 
2018-11-08 Synpunkter på nedläggning av Ramshyttans skola 
med svar från barn- och utbildningsförvaltningens ordförande 
Linda Svahn Dnr BUN 2018/259 
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2018-11-09 Synpunkter inför möte 2018-11-09 med frågor om 
skolgång för elever vid eventuell flytt av Ramshyttans skola 
Dnr BUN 2018/259 

  

 
2018-11-13 Synpunkter på att Vedevågs skola görs om till en 
F-3 skola med tillhörande fritidshem och förskola Dnr BUN 
2018/262 

  

 
2018-11-15 Synpunkter på att Vedevågs skola görs om till en 
F-3 skola med tillhörande fritidshem och förskola med svar 
från barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn 
Dnr BUN 2018/262 

  

 
2018-10-24 Protokoll från samverkansgrupp Brotorpsskolan 
2018-10-24  

  

 
2018-10-15 USS § 37/18 Lägesrapport om samverkansformer 
mellan äldre och barn för att skapa olika träffpunkter 

  

 
2018-10-25 Protokoll från förskolor Västra samverkansgrupp 
2018-10-25  

  

 
2018-11-08 Cirkulär 18:41 Ägar- och ledningsprövning - nya 
krav för enskilda att bedriva fristående förskola 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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BUN § 207  
 
Information om goda exempel 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande goda exempel delgavs barn- och utbildningsnämnden: 
 
Ledamöter i nämnden lyfte kvalitetsdagarna under år 2018 som något 
som varit riktigt bra för både verksamheterna och nämnden. 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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BUN § 208  
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
 
 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
 
 


	Ärendeförteckning
	KomTek
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Ledamöternas förslag till beslut
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Konsekvenser av ändrad fördelning av förskollärare/barnskötare i grundbemanning inom förskolan
	Beslut
	Förslag till beslut
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Kulturcollege
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden - begreppet skolchef
	Beslut
	Ändring i Skollagen (2010:800) har skett enligt nedanstående:
	8 a § /Träder i kraft I:2018-07-01/ Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hel...
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Kvalitetsdagar grundskolan år 2018
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Familjesamverkansteam i norra Örebro län
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsgång
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Månadsuppföljning november 2018 - barn- och utbildningsnämnden
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Prislista för kommunala gymnasieskolor för kalenderår 2019
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för gymnasieskolor
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Interkommunal prislista kalenderår 2019 för gymnasieskola - idrottsprofil
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förvaltningen föreslår nämnden besluta
	Prislista per elev för interkommunal ersättning för kalenderår 2019:
	Judogymnasiet har riksintag vid Lindeskolan och Lindesbergs kommun får ett bidrag från Svenska Judoförbundet. Det medför att hemkommunen inte betalar för idrottsprofil judogymnasiet.
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för gymnasieskolor - idrottsprofil
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Förvaltningen föreslår nämnden besluta
	Prislista per elev för interkommunal ersättning för kalenderår 2019:
	Judogymnasiet har riksintag vid Lindeskolan och Lindesbergs kommun får ett bidrag från Svenska Judoförbundet. Det medför att hemkommunen inte betalar för idrottsprofil judogymnasiet.
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2019 för grundsärskola
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för grundsärskola
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2019 för gymnasiesärskola
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2019 för gymnasiesärskola
	Beslut
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom
	Förskola, förskoleklass, grundskola samt fritidshem
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Meddelas för åtgärd
	Fristående huvudman med barn och elever från Lindesbergs kommun
	För kännedom
	Prislistor kommunala verksamhetskalenderår 2019
	Förskola, förskoleklass, grundskola samt fritidshem
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom

	Delegationsärenden
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom


	Meddelanden
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Information om goda exempel
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom


	Övriga frågor
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Meddelas för åtgärd
	För kännedom



