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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-11 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-12:00 

Beslutande: Magnus Storm (C), Ordförande 
Zaki Habib (S) 
Carina Sundén Wessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kent Wanberg (S) ersätter Kristine Andersson (S) 
Farhia Ahmed Shekh (S) ersätter Joacim Hermansson (S) 
Emmanuel Hakizimana (C) ersätter Maud Segerstedt (C) 
Lillemor Bodman (M) ersätter Tomas Klockars (M) 

Övriga deltagare: Liesel Ivarsson (C) 
Agnetha Lindkvist (V) 
Stefan Andersson (MP) 
Rickard Jirvelius (SD) 
Roseel Säwlund (SD) 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Åsa Jönsson, bitr verksamhetschef grundskolan 
Micheal Tybell, verksamhetschef grundskolan 
Staffan Hörnberg, Gymnasiechef 
Ann-Marie Naulén Lundin, verksamhetschef EMI 
Kristina Öhrn, verksamhetschef förskolan 
Jessica Andersson, ekonom 
Muzaffer Oguz, ekonom 
Ann Rudfjäll, Lärarförbundet 
Claudia Åhlgren, Kommunal 
Susanne Karlsson, Lärarnas riksförbund 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Jari Mehtäläinen (SD) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, den 11 april 2022 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
  

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
37 - 47 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§37/22 Information om arbetet med närvarorutiner 
  
§38/22 Redovisning av arbetssätt kring kränkande behandling - 

grundskola och gymnasieskola 
  
§39/22 Översyn av upptagningsområden -lägesavstämning 
  
§40/22 Återkoppling angående Lindeskolans ekonomi - presentation till 

nämnd 7 mars 2022 
  
§41/22 Utökning av Lindeskolans ekonomiprogram 
  
§42/22 Uppföljning och analys 2022 för barn- och utbildningsnämnden 
  
§43/22 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

Covid 
  
§44/22 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

Ukraina 
  
§45/22 Goda exempel 
  
§46/22 Delegationsärenden 
  
§47/22 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §37/22   Dnr: BUN 2022/5 
 
Information om arbetet med närvarorutiner 
 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen och uppdrar åt 
förvaltningschefen att återkomma med mer information i juni 
2022. 

Ärendebeskrivning 
 
Arbetet med tydliga, gemensamma rutiner för ökad skolnärvaro 
har upplevts mycket positivt. Det är förvisso svårt att ge några 
tydliga siffror på om rutinerna medfört någon faktiskt ökning av 
närvaron i skolan. Återkopplingen från pedagoger, skolledare 
och elevhälsans personal har dock varit mycket positiv. 
 
Den arbetsgrupp som tidigare arbetat med att utveckla 
rutinerna har under senhösten 2021 återstartats och har haft tre 
digitala träffar sedan december 2021. 
 
På agendan står bl.a. att se över hur närvaroplanen och det 
övergripande arbetet med ökad skolnärvaro kan presenteras 
externt på webben samt att åtgärda detta.  
 
Förvaltningen har identifierat ett behov av att externt tydligare 
presentera de rutiner för ökad skolnärvaro som beslutats om 
sedan tidigare. Syftet är att skapa en enkel och tydlig bild som 
skolpersonal kan hänvisa till i kontakter med t.ex. 
vårdnadshavare. 
 
Arbetet beräknas vara klart senast juni 2022. 

Förslag till beslut 
Nämnden tackar för informationen och uppdrar åt 
förvaltningschefen att återkomma med mer information i juni 
2022. 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschefen, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §38/22   Dnr: BUN 2021/75 
 
Redovisning av arbetssätt kring kränkande 
behandling - grundskola och gymnasieskola 
 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
På nämndens sammanträde i mars 2022 redovisar 
verksamhetscheferna för grundskola och gymnasieskola hur 
skolor i Lindebergs kommun arbetar med att motarbeta 
kränkande behandling. 

Förslag till beslut 
Nämnden tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §39/22   Dnr: BUN 2021/11 
 
Översyn av upptagningsområden -lägesavstämning 
 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen 
att återkomma med avstämning på sammanträdet i juni 2022. 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndens sammanträde den 14 juni 2021 redovisade 
utvecklingsstrategen upplägget för översynen av grundskolans 
upptagningsområden. 
 
Översynen syftar bl.a. till att säkerställa att 
upptagningsområdena är aktuella och stämmer överens med 
skolstrukturen i kommunen. 
 
Sedan den senaste justeringen för ett par år sedan har vissa 
omstruktureringar av skolorna i kommunen genomförts. 
Verksamheten vid Ramshyttans och Rockhammars skolor har 
upphört, men de upptagningsområdena finns fortfarande kvar. 
Under hösten 2021 startades verksamheten vid 
Lindbackaskolan upp och gamla Kristinaskolan upphörde. 
 
Vidare ska upptagningsområdena stämmas av mot de flöden 
som skolornas skolskjutsar planeras utifrån. Kontakt har tagits 
med Länstrafiken för att involvera deras skolskjutsplanerare. 
 
Under hösten 2021 har Länstrafiken rekryterat ny 
skolskjutsplanerare. Det planerade arbetet med att se över 
skolskjutsflöden i Lindesbergs kommun har därför skjutits fram 
något. 
 
Vidare höll förvaltningen under hösten 2021 på att växla över 
till ett nytt administrativt system, IST Administration. Först nu 
när detta är klart har förvaltningen kapacitet att göra prognoser 
över framtida elevfördelning på olika upptagningsområden. 
 
På sammanträdet i mars 2022 redovisar utvecklingsstrategen 
aktuell elevstatistik och tänkbara scenarier diskuteras. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Ärendet föreslås återkomma på nämndens sammanträde i juni 
2022. 

Förslag till beslut 
Nämnden tackar för informationen och uppdrar åt förvaltningen 
att återkomma med avstämning på sammanträdet i juni 2022. 
 

 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg, Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §40/22   Dnr: BUN 2021/72 
 
Återkoppling angående Lindeskolans ekonomi - 
presentation till nämnd 7 mars 2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
 
Gymnasiechef informerar om Lindeskolans ekonomi 

 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §41/22   Dnr:  
 
Utökning av Lindeskolans ekonomiprogram 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

• Barn- och utbildningsförvaltningen fattar beslut på 
delegation avseende utökning av Lindeskolans 
ekonomiprogram. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef och gymnasiechef informerar om utökning av 
ekonomiprogrammet på Lindeskolan. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på att Barn- och 
utbildningsförvaltningen fattar beslut på delegation avseende 
utökning av Lindeskolans ekonomiprogram 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsförvaltningen kan 
besluta enligt Jari Mehtäläinens förslag och finner så beslutat 

Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Gymnasiechef  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §42/22   Dnr: BUN 2022/27 
 
Uppföljning och analys 2022 för barn- och 
utbildningsnämnden 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning och 
analys för perioden januari-mars 2022 och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Driftredovisningen har ett resultat på -1,4 Mnkr för kvartal 1. 
Prognosticerat resultat på helår är -25,0 Mnkr. 
 
Underskott 2022: 
Skolskjuts -20,0 Mnkr 
Särskola -3,0 Mnkr 
Gymnasieskola -2,0 Mnkr 
 
Resultatet för 2022 är bättre än 2021 på samtliga delar utom 
skolskjutskostnader.  
 
Vid en bedömning av prognosens felmarginal är osäkra delar t 
ex ökad sjukfrånvaro och brist/tillgång på vikarier, 
höstterminens skolskjutskostnader och hur stor andel av 
genomförda åtgärder i budgetarbetet som får förväntad effekt 
redan under 2022.  
 
Verksamheterna visar över lag en god följsamhet mot budget 
och vidtar löpande åtgärder för att förbättra resultatet. 
Marginaler för oförutsedda kostnader bedöms som lägre än 
tidigare och kan påverka resultatet snabbt.  
 
Årets investeringar innehåller projekt som påbörjats 2021 och 
årets budget förväntas utökas med ombudgetering från 
föregående år.  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden godkänna uppföljning och 
analys för perioden januari-mars 2022 och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §43/22   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av Covid 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef informerar om arbetet med anledning av Covid 

 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §44/22   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av Ukraina 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef informerar om arbetet med anledning av kriget 
i Ukraina. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §45/22   Dnr:  
 
Goda exempel 
 

Beslut 
Goda exempel läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
 
Följande exempel lyfts under nämnd: 

• Lokal överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och 
Lindesbergs kommun för att minska arbetslösheten 

Förslag till beslut 
Goda exempel läggs till handlingarna 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §46/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
2022-03-22 Delegationsbeslut av Carina Almgren 2022-
03-22 - beviljade dagliga resor Dnr BUN 2022/2 

  

 
 
-- Yttrande om interkommunal placering 
Örebro kommun Dnr BUN 2022/4 

  

 
2022-04-05 Delegationsbeslut anställningar 2021-11-
29 - 2022-04-18 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-03-07 Yttrande om interkommunal placering 
Örebro kommun Dnr BUN 2022/21 

  

 
2022-03-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2022-01-14, ärendenr EKB20:57 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2022-03-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2022-02-09, ärendenr EKB20:58 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2022-03-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 2022-02-01, ärendenr 2022-1 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2022-03-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 2022-01-13, ärendenr 2022-2 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-03-22 Återkoppling kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2022-01-31, ärendenr EKB20:54 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2022-03-22 Återkoppling kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2022-02-07, ärendenr EKB20:55 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2022-02-23 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2022-02-09, ärendenr EKB20:56 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 12 2022 
Dnr BUN 2021/75 

  

 
2022-02-23 Yttrande i anmälan om klagomål på 
verksamheten - kränkande behandling - för elev vid 
Brotorpsskolan, barn- och elevombudet (BEO) 
Skolinspektionen dnr SI 2022:826 Dnr BUN 2021/118 

  

 
2022-02-25 Skyddad@Beslut om tilläggsbelopp 
Pilkrogs skola vårterminen 2022 Dnr BUN 2022/18 

  

 
2022-03-30 Kommunabonnemang Polyglutt Dnr BUN 
2022/1 

  

 
 
2022-03-15 Yttrande Vedevågs skola - 2022-1631 - 
BUN 2022-19 Dnr BUN 2022/19 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §47/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Beslut från barn- och elevombudet 2022-
03-02 i uppföljning av kränkande behandling vid 
Fröviskolan 7-9, Skolinspektionen dnr SI 2021:2228, SI 
2022:478 - ärendet avslutas Dnr BUN 2021/37 

  

 
2022-03-01 KS 2022/11-3 - Protokollsutdrag från 
Kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars 2022 KS § 
32 - Delegationsordning för kommunstyrelsen 2022 Dnr  

  

 
2022-03-02 Månadsrapport barn- och elevkränkningar 
januari och februari 2022 Dnr BUN 2021/75 

  

 
2022-03-02 Rapport barn- och elevskador januari - 
februari 2022 Dnr BUN 2022/5 

  

 
2022-03-03 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2022-03-
03 Dnr BUN 2022/25 

  

 
2022-03-04 Beslut i Skolinspektionen 2022-03-04 om 
föreläggande med anledning av anmälan avseende 
Brotorpsskolan, dnr SI 2021-6813 Dnr BUN 2021/99 

  

 
2022-04-05 Rapport barn- och elevskador mars 2022 
Dnr  

  

 
2022-04-05 Månadsrapport barn- och elevkränkningar 
mars 2022 Dnr BUN 2021/75 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-02-07 Protokoll från Gemensam nämnd för 
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 7 
februari 2022 Dnr  

  

 
2022-02-14 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 
2022 KF § 9 - Riktlinje för investeringar Dnr  

  

 
2022-02-14 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 
2022 KF § 8 - Gemensam budget för barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden – 
ombudgetering från år 2022 Dnr BUN 2021/69 

  

 
2022-03-15 Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens 
sammanträde den 15 mars 2022 TN § 20 - Rapportering 
av Återbruket samt information om avyttring framöver 
Dnr  

  

 
2022-03-16 Protokoll från Specifikt samverkansråd för 
skola utbildning och kompetensförsörjning 16 februari 
2022 Dnr  

  

 
2022-03-23 Dom i Förvaltningsrätten 2022-03-23, 
målnr L3904-20 om överklagat beslut i 
Migrationsverket om statlig ersättning - avslag för 
klagande Lindesbergs kommun Dnr  

  

 
2021-09-27 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 
2021 KF § 92 - Strategi för arbetet med nationella 
minoriteter inom finskt förvaltningsområde Dnr  

  

 
2022-02-28 Dom i Förvaltningsrätten i Karlstad 2022-
02-28 om överklagan av beslut om skolskjuts, målnr 
5084-21 - avslag för klagande Dnr BUN 2021/79 

  

 
2022-02-28 Förfrågan om yttrande i tillsyn av 
huvudmannens ansvarstagande för arbetet med 
trygghet och kränkande behandling på Vedevågs skola, 
Skolinspektionen dnr SI 2022:1631 Dnr BUN 2022/19 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-04-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-03-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 mars 2022 - Återkoppling 
Demokratidag för ungdomar 2021 inklusive fortsatt 
arbete Dnr  

  

 
2022-03-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 mars 2022 - Uppföljning 
interkontroll 2021 för samtliga nämnder Dnr BUN 
2021/85 

  

 
2022-03-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 mars 2022 - Årsredovisning 2021 
Dnr BUN 2022/15 

  

 
2022-03-29 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 mars 2022 - Gemensam målbild 
nära vård Örebro län Dnr BUN 2022/24 

  

 
2022-03-30 Lokal överenskommelse mellan 
arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun för att 
minska arbetslösheten Dnr  
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