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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-07 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

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

 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-10:00 

Beslutande: Kristine Andersson (S) ordförande 
Farhia Ahmed Shekh (S) tjänstgörande, ers Joacim Hermansson (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Agnetha Lindkvist (V) tjänstgörande, ers Maud Segerstedt (C) 
Carina Sundén Wessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Ersättare: Lillemor Bodman (M) 
 

Övriga deltagare: Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Staffan Hörnberg, verksamhetschef Gy 
Åsa Jönsson, bitr verksamhetschef Grundskola 
Muzaffer Oguz, ekonomienheten 
Kristina Öhrn, verksamhetschef Förskola 
Jessica Andersson, ekonomienheten 
Ann-Marie Naulén-Lundin, enhetschef Elevhälsan 
Jessica Brogren, kanslienheten 
Nina Eskola, Kommunal 
Sofia Liodden, Lärarförbundet 
Susanne Karlsson, Lärarnas Riksförbund 
 

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

Kommunhuset Lindesberg 2022-03-14 kl 10:00 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
29 - 36 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Kristine Andersson 
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Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Zaki Habib 
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Ärendeförteckning 

 
§29/22 Kommunövergripande strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd i 

Lindesbergs kommun 
  
§30/22 Fördelning av Skolmiljard 2022 från Skolverket 
  
§31/22 Information om projekt kring skolskjutsar 2022 
  
§32/22 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för barn- och 

utbildningsförvaltningen 2021 
  
§33/22 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 
  
§34/22 Goda exempel 
  
§35/22 Delegationsärenden 
  
§36/22 Meddelanden 
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BUN §29/22   Dnr: BUN 2022/12 
 
Kommunövergripande strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd i Lindesbergs kommun 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå att 
kommunstyrelsen beslutar att ta fram en kommunövergripande 
strategi för ett stärkt föräldraskap i Lindesbergs kommun. 
 

Ärendebeskrivning 

2018 beslutade regeringen om en ny nationell strategi för 
föräldraskapsstöd ”En nationell strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd” (Socialdepartementet, Dnr 
S2018/04678/FST). Det övergripande målet för det nationella 
föräldraskapsstödet är att alla föräldrar ska erbjudas 
föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Strategins 
tyngdpunkt ligger på det universella stödet men omfattar även 
riktat stöd i föräldraskapet. 

Definition	av	föräldraskapsstöd	

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter 
riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och 
relationen mellan förälder och barn. Det kan handla om att ge 
föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling 
men också att stärka föräldrars relation till varandra och deras 
sociala nätverk. Enligt barnkonventionen ska 
konventionsstaterna stötta föräldrarna i detta åtagande. 
Begreppet ”föräldraskapsstöd” istället för som tidigare 
”föräldrastöd” anger tydligare vilket stöd som avses, dvs. olika 
typer av stöd i föräldraskapet. 	

Arbete	på	flera	nivåer	

På nationell nivå ansvarar Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd (MFoF) för uppdraget att stödja 
genomförandet av den nationella strategin. Samordning och stöd 
finns även på regional nivå. Länsstyrelsen har i uppdrag att 
stödja kommunerna i ett långsiktigt och kunskapsbaserat 
föräldraskapsstödsarbete. På Region Örebro län finns en 
strategisk arbetsgrupp för föräldraskapsstödsutveckling. Inom 
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kommunen finns fler aktörer som erbjuder insatser, aktiviteter 
eller verksamheter som innebär ett stöd till föräldrar i 
föräldraskapet. En betydande del av det arbetet som bedrivs 
utgår från verksamheter så som socialtjänstens öppna 
verksamhet, förskolan och skolan samt kultur och fritid. Alla 
dessa verksamheter är viktiga arenor för det universella 
föräldraskapsstödet. 	

Behov	av	inriktning	framåt	

Idag saknas det en kommunövergripande strategi och en 
organisering kring hur föräldraskapsstödet i Lindesbergs 
kommun ska bedrivas.  För att skapa ett strukturerat, uthålligt 
och långsiktigt arbete behöver föräldraskapsstödsområdet 
organiseras på ett stödjande, samordnat och effektivt sätt. 
Universellt, selektivt och indikerat föräldraskapsstöd bedrivs 
många gånger i stuprör vilket innebär bristfällig samordning och 
att kontaktytorna mot föräldrar blir färre och det blir svårare att 
nå föräldrar. 

Det behövs en tydlig kedja av ansvariga aktörer för 
föräldraskapsstödet inom kommunens olika verksamheter. 
Folkhälsoteamet i samråd med kommunens verksamhetschefer 
inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
har därför tagit initiativ till detta förslag om 
kommunövergripande strategi. 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ta fram en 
kommunövergripande strategi för ett stärkt föräldraskap i 
Lindesbergs kommun. 
 

För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Folkhälsochef 
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BUN §30/22   Dnr: BUN 2021/19 
 
Fördelning av Skolmiljard 2022 från Skolverket 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
 Lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige för att fastställa fördelning av den 
tillfälliga förstärkningen av statligt stöd 2022 – 
skolmiljarden.  

 För Lindesbergs kommun innebär beslutet ett tillskott på 
3 084 529 kronor. (2022-02-02 dnr 2022:89 hos Skolverket) 

 Barn- och utbildningsnämndens behov uppgår till 3 084 529 
kr 2022 och bidragets storlek är baserat på antal barn och 
unga i åldern 6–19 år i Lindesbergs kommun (november 
2021) 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att fördela ut 1,4 miljarder 
kronor i tillfällig förstärkning 2022, skolmiljarden. 

Som skäl för beslutet framgår det att Skolverkets utbetalning ska syfta 
till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 
effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av Covid-
19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn 
och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Kravet är att medlen används 
2022 i kommunal och enskild verksamhet i fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och den kommunala 
vuxenutbildningen. I Lindesbergs kommun har Barn- och 
utbildningsnämnden grunduppdraget för åldersgruppen 6–19 år.  

Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter finns barn och 
elever i åldersgruppen 6–19 år. År 2021 fanns möjligheten att även 
använda bidraget inom förskola, vilket inte är en möjlighet 2022.  
(3 780 barn och unga Lindesberg nov 2021, 267 6-åringar, 795 7-9 år, 
873 10-12 år, 828 13-15 år, 1017 16-19 år) 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Förvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden 

lämna ärendet vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för att fastställa fördelning av den 
tillfälliga förstärkningen av statligt stöd 2022 – 
skolmiljarden.  

 För Lindesbergs kommun innebär beslutet ett tillskott på 
3 084 529 kronor. (2022-02-02 dnr 2022:89 hos Skolverket) 

 Barn- och utbildningsnämndens behov uppgår till 3 084 529 
kr 2022 och bidragets storlek är baserat på antal barn och 
unga i åldern 6–19 år i Lindesbergs kommun (november 
2021) 

 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef 
Ekonom - BUN 
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BUN §31/22   Dnr: BUN 2022/5 
 
Information om projekt kring skolskjutsar 2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
uppdrar åt förvaltningschefen att återkomma med uppföljande 
information till kommande sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning 

På nämndens sammanträde informerar utvecklingsstrategen om 
det projekt Region Örebro län genomför tillsammans med 
Optiplan. Syftet är att optimera skolskjutsarna i Lindesberg 
bland annat genom att effektivisera flöden och fordonsstorlek. 

Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen och uppdrar åt 
förvaltningschefen att återkomma med uppföljande information 
till kommande sammanträde. 
 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 9 (15) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-03-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §32/22   Dnr: BUN 2022/14 
 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
för barn- och utbildningsförvaltningen 2021 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

För 2021 genomför samtliga enhetschefer i barn- och 
utbildningsförvaltningen en checklista för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
På nämnden i februari redovisade utvecklingsstrategen 
sammanställningen så långt den just då var genomförd. Ärendet 
beslutades återkomma på nämndens sammanträde i mars med 
en fullständig redovisning.  
 
På nämndens sammanträde i mars 2022 redovisas den slutliga 
sammanställningen för de olika verksamhetsområdena. Den 
gemensamma sammanställningen ska vidarebefordras till 
kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Nämnden godkänner uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 
 
 
 

För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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BUN §33/22   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar barn- och 
utbildningsnämnden om lägesbilden inom förvaltningens arbete i 
nuläget gällande covid-19.  
 
Förvaltningens verksamheter klarar att bedriva verksamheterna 
trots att det är svårt med vikarietillsättning. 
 

Förslag till beslut 
Nämnden tackar för informationen. 
 

För kännedom 
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BUN §34/22   Dnr:  
 
Goda exempel 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Lindeskolans mattestuga lyfts som ett gott exempel, både som 
hjälp till elever som behöver hjälp för att förstå och för elever 
som redan kan men som vill nå ett högre betyg. 

Förslag till beslut 
Nämnden tackar för informationen. 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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BUN §35/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) Karlskoga 
kommun Dnr BUN 2022/1 

 
2022-02-03 Beviljat val av Fröviskolan Dnr BUN 
2022/3 

 
2022-02-03 Avslaget val av Storåskolan Dnr BUN 
2022/3 

 
2022-02-07 Kompletterande uppgifter för 
Arbetsmiljöverkets ärende 2021/057522 Storåskolan 
Dnr BUN 2021/88 

 
2022-02-09 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Vedevågs skola, ärendenr 21-22-3 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

 
2022-02-14 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2022-01-31, ärendenr EKB20:54 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 11 2022 
Dnr BUN 2021/75 

 
2022-02-16 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2022-02-07, ärendenr EKB20:55 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 11 2022 
Dnr BUN 2021/75 

 
2022-01-25 Delegationsbeslut av Carina Almgren 2022-
01-25 - beviljade dagliga resor Dnr BUN 2022/2 
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2022-01-26 Yttrande gällande ansökan om 
interkommunal skolplacering Dnr BUN 2022/4 

 
2022-01-28 Delegationsbeslut av förskolechef Piia 
Dahlberg 2022-01-28 om beviljad utökad tid på förskola 
enligt skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 
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BUN §36/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 14 februari 2022 - Kvalitetsdagar år 
2022 Dnr BUN 2021/115 

 
2022-02-03 Protokoll från Fröviskolan F-6, Fröviskolan 
7-9 och Vedevågs skola 2022-02-03 Dnr  

 
2022-02-11 Beslut i arbetsmiljöverket 2022-02-11 om 
allvarlig händelse 2021-09-29, arbetsmiljöverkets 
beteckning 2021/057522 Storåskolan - ärendet avslutas 
Dnr BUN 2021/88 

 
2022-02-14 Protokoll från Brotorpsskolan extra 
samverkansgrupp angående covid 2022-02-14  

 
2022-02-14 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 
2022 KF § 4 - Äskande om 7 miljoner kronor för 
skolskjutskostnader till barn- och utbildningsnämnden 
Dnr BUN 2019/52 

 
2022-02-15 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2022-02-15 Dnr  

 
2022-02-18 Begäran om yttrande i anmälan om 
klagomål på verksamheten för elev vid Brotorpsskolan, 
barn- och elevombudet (BEO) Skolinspektionen dnr SI 
2022:826 Dnr BUN 2021/118 
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2022-01-24 Protokoll från Fröviskolan F-6 och 
Vedevågs skola extra samverkansgrupp 2022-01-24 
angående covid  

 
2022-01-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 januari 2022 KS § 9 - Fördelning 
av statlig ersättning från Migrationsverket  

 
2022-01-25 Protokoll från Fröviskolan 7-9 extra 
samverkansgrupp 2022-01-25 angående covid  

 
2022-01-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 januari 2022 KS § 4 - 
Uppföljningen av projekt socialpedagoger 2021 BUN 
2020/85 

 
2022-01-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 januari 2022 KS § 12 - Gemensam 
budget för barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden – ombudgetering från år 2022 Dnr BUN 
2021/69 

 
 

 

 


