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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
2020-01-13  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-01-13 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 

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

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Maud Segerstedt (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Mats Seijboldt (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Agnetha Lindkvist (V), ersätter Anders Blank (V) 
 

Övriga 

deltagare: 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Anna Lundström, kanslichef 
Lisbeth Fasth, Lärarnas Riksförbund  
Nina Eskola, Kommunal  
Piia Dahlberg, TCO 
Lillemor Bodman (M) 
Helene Lundin (KD) 
Stefan Andersson (MP) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Kent Wanberg (S) 
Intisar Alansari (S) 
 

Utses att 

justera 
Tomas Klockars (M) ersättare Maud Segerstedt (C) 
 

Justeringens 

plats och tid: 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Anna Lundström 

 
Paragraf 

 
1 - 10 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tomas Klockars 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Ärendeförteckning 

 
§1/20 Val till BUN au 
  
§2/20 Kvalitetsdag grundskolan 
  
§3/20 Lindeskolans utbud höstterminen 2020 
  
§4/20 Kris- och beredskapsplan för barn- och utbildningsnämnden 
  
§5/20 Avgifter inom Kulturskolan Garnalia 
  
§6/20 Goda exempel 
  
§7/20 Delegationsärenden 
  
§8/20 Meddelanden 
  
§9/20 Informationsärenden 
  
§10/20 Övriga frågor 
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Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §1/20   Dnr:  
 

Val till BUN au 
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Mats Seijboldt (SD) 
ska bli vald som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott, efter Amanda Funks (SD) avsägelse. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Den 9 december år 2019 inkom Amanda Funks (SD) avsägelse 
gällande politiska åtaganden i Lindesbergs kommun från och 
med den 1 januari år 2020 i bland annat barn- och 
utbildningsnämnden (KS 2019/359). 
 
Amanda var invald som ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Fredrik Rosenbecker (SD) föreslår att Mats Seijboldt (SD) blir 
vald som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 
 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kanslienheten 
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Barn- och 

utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §2/20   Dnr: BUN 2019/91 
 

Kvalitetsdag grundskolan 
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

 

Den 11 december år 2019 hade barn- och utbildningsnämnden 
kvalitetsdag gällande grundskolans verksamheter.  
 
Under dagen tog nämnden bland annat del av: 
- Kvalitetsrapport Björkhagaskolan 
- Kvalitetsrapport Brotorpsskolan 
- Kvalitetsrapport Ekbackens skola 
- Kvalitetsrapport Kristinaskolan 
- Kvalitetsrapport Stadsskogsskolan 
- Kvalitetsrapport Storåskolan 
- Kvalitetsrapport Vedevågs skola 
- Frågor till kvalitetsdag speeddating 
- Diskussionsfrågor reflekterande samtal 

 

   

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden tackar för 
informationen. 
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 

Verksamhetschef grundskola 
Bitr verksamhetschef grundskola 
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Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §3/20   Dnr: BUN 2019/164 
 

Lindeskolans utbud höstterminen 2020 
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 

Inriktningen medier, information och kommunikation inom 
Samhällsvetenskapliga programmet läggs ned från och med 
läsåret 2020. 
 

Ärendebeskrivning  

 

Gällande Samhällsvetenskapliga programmets inriktning 
medier, information och kommunikation har det inte funnits 
elevunderlag och tillräckligt söktryck från eleverna på det 
samhällsvetenskapliga programmet de senaste två åren. Senaste 
årgången startade 2016. Det finns alltså inga elever som går på 
inriktningen i dagsläget. Mot bakgrund av kravet på 
effektiviseringar inom gymnasieorganisation 2020 och även 
kommande år är det logiskt att lägga ned denna inriktning. Om 
den skulle finnas med till nästa läsår som valbar inriktning och 
det finns elever som söker, måste skolan anställa ca 50 % lärare 
extra, eftersom det i dagsläget ej finns denna resurs.  
 
För de elever som är extra intresserade av media finns det 
möjlighet att gå det Estetiska programmet, som också är ett 
högskoleförberedande program. Den inriktningen heter estetik 
och media. 

 

Mot bakgrund av att det inte har funnits sökande till 
inriktningen och att det även tidigare har varit ett svagt 
söktryck, är bedömningen att denna förändringen inte på ett 
nämnvärt skulle påverka Lindeskolan attraktivitet som lärosäte. 

 

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att inriktningen 
medier, information och kommunikation inom 
Samhällsvetenskapliga programmet läggs ned från och med 
läsåret 2020. 
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_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

 
För kännedom 

Verksamhetschef grundskola 
Bitr verksamhetschef grundskola 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §4/20   Dnr: BUN 2019/138 
 

Kris- och beredskapsplan för barn- och 

utbildningsnämnden 
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 

Godkänna Kris- och beredskapsplan för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 

Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i december får 
nämnden ta del av Kris- och beredskapsplan för barn- och 
utbildningsförvaltningen. Planen har tagits fram av 
representanter från elevhälsan, under ledning av chefen för 
elevhälsan. 

Syftet med handlingsplanen är att personal vid svåra händelser 
ska kunna hantera situationen på ett sådant sätt att alla 
drabbade och berörda får ett bra omhändertagande. 
Handlingsplanen ska träda i funktion vid händelser eller 
situationer där det finns risk för att individer, grupper eller 
samhället påverkas negativt, beroende på omfattning av antal 
drabbade/påverkade individer.  

Handlingsplanen består av fem olika nivåer på krisarbete. 
Bedömning av vilken av de fem nivåerna händelsen/situationen 
kräver sker i samråd med närmsta chef. Efter beskrivning av de 
fem olika nivåerna följer ett antal generella beredskapsplaner 
för olika händelser.  

Krishantering i förskola/skola bör generellt ske med tre olika 
perspektiv: 

- omedelbara insatser 
- på kort sikt 
- på lång sikt 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. att godkänna Kris- och beredskapsplan för barn- och 

utbildningsförvaltningen 
 
 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Chefen för elevhälsan 
 
För kännedom: 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
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Barn- och 

utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §5/20   Dnr:  
 

Avgifter inom Kulturskolan Garnalia 
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
- Höja kulturskolans terminsavgift för grundkurs till  

1 000 kr/termin och för fördjupningskurs till 1 550 
kr/termin. 

- Höja avgiften för Vuxenundervisning till 600 kr/timme. 
- Beslutet gäller från och med vårterminen år 2020. 

 
Samt ger i uppdrag till förvaltningschef att se över: 
- Möjlig årlig kostnadsreglering av avgifterna till kulturskolan. 
- Om det är möjligt för deltagare att delbetala avgiften. 

 

 
Ärendebeskrivning 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av nämnden 
utrett konsekvenser av höjda terminsavgifter inom kulturskolan. 
En höjning av kulturskolans terminsavgift, för grundkurs från 
750 kr till 1 000 kr/termin och för fördjupningskurs från 1 300 
kr till 1 550 kr/termin, skulle innebära ökade intäkter med ca 
150 000 kr per kalenderår med nuvarande elevantal. 
 
Avgiften för kulturskolans kortkurser/introduktionskurser är 
375kr/termin för 10 tillfällen. Dessa kurser riktar sig till våra 
yngre deltagare som förhoppningsvis även fortsätter vidare till 
grundkurs. Dessa kurser ges alltid som gruppundervisning. 
 
I mån av plats erbjuder kulturskolan även vuxenundervisning. 
Nuvarande avgift är 300kr/timme. En höjning till exempelvis 
600kr/timme skulle ge ökade intäkter på 50 000kr/år med 
nuvarande omfattning på antalet sålda timmar. 
 
En höjning av avgifterna på kulturskolan kan ge ökade intäkter. 
Vid en höjning av avgiften finns det en risk att elever på 
kulturskolan väljer att sluta i verksamheten p.g.a. att de inte 
längre har råd.  
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utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kulturskolan har redan idag elever vars föräldrar har svårt att 
betala nuvarande avgift. I vissa fall har elever slutat och i andra 
fall har kulturskolan lagt upp en betalningsplan som har 
fungerat för en del men inte för andra. En högre terminsavgift 
skulle också kunna vara ett hinder för nya, socioekonomiskt 
svaga, elever som vill söka till kulturskolans frivilliga 
verksamhet. För de familjer som har flera barn i kulturskolans 
verksamhet och/eller där barnen deltar i flera aktiviteter var 
skulle en avgiftsökning bli flera tusen kronor per läsår. 
 
En del elever väljer att hyra instrument av kulturskolan. 
Avgiften för instrumenthyra är för närvarande 350kr per 
instrument och termin. En höjd terminsavgift skulle vara 
kännbar för de familjer som också hyr instrument. 
 
En höjning av avgiften riskerar att skapa en ökad ekonomisk 
segregation och få till följd att barn i större utsträckning tvingas 
avstå en önskad aktivitet på grund av att familjen inte har råd. 
Avgiften för vuxenundervisning har legat still under många år 
samtidigt som lärarnas löner ökat. Priset på 300 kr/timme 
täcker inte kostnader för undervisningstid och planeringstid. 
En höjning av avgiften av vuxenundervisningen skulle eventuellt 
medföra att vissa vuxenelever väljer att sluta eller att de väljer 
att köpa färre timmar. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår nämnden besluta att: 
1. Höja kulturskolans terminsavgift för grundkurs till 1000 

kr/termin och för fördjupningskurs till 1550 kr/termin.  
Höja avgiften för vuxenundervisning till 600 kr/timme. 
Beslutet gäller från och med vårterminen år 2020. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att se över möjlig årlig 
kostnadsreglering. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att se över om det är möjligt för 
deltagare att delbetala 

 
Mats Seijboldt (SD) föreslår på bifall till Linda Svahns (S) förslag. 
 
Agneta Lindqvist (V) föreslår avslag till Linda Svahns (S) förslag. 
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Beslutsgång 

 
Ordförande föreslår följande beslutsgång: först ställs Linda 
Svahns (S) förslag om höjning av avgifterna mot Agneta 
Lindqvists (V) förslag att avgifterna inte ska höjas. Om Linda 
Svahns (S) förslag antas behandlas därefter hennes 
tilläggsförslag 2 och 3. Ordförande finner att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner beslutsgången. 
 
Ordförande ställer Linda Svahns förslag om höjning av avgifter 
mot Agnet Lindqvists (V) förslag att avgifterna inte ska höjas, 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
Linda Svahns förslag.  
 
Ordförande frågar därefter om barn- och utbildningsnämnden 
antar punkt 2 i Linda Svahns (S) förslag, att förvaltningen får i 
uppdrag att se över möjlig årlig kostnadsreglering, och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Linda Svahns 
förslag.  
 
Ordförande frågar därefter om barn- och utbildningsnämnden 
antar punkt 3 i Linda Svahns (S) förslag, att förvaltningen får i 
uppdrag att se över möjlig årlig kostnadsreglering, och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Linda Svahns 
förslag.  
 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Rektor för Kulturskolan Garnalia 
För kännedom 
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BUN §6/20   Dnr:  
 

Goda exempel 
 
Beslut 

 

Inga goda exempel lyftes. 
 
Ärendebeskrivning 

 

 

_____ 
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BUN §7/20 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2019-11-14 Delegationsbeslut av Carina Almgren, 
Lindeskolan, om beviljade dagliga resor 2019-11-13  
Dnr BUN 2019/12 

  

 
 Beviljat val av förskolan Björken      

 
 Beviljat val av Stadsskogsskolan       

 
 Beviljat val av Fröviskolan      

 
2019-11-11 Avtal om interkommunal ersättning med 
Birgittaskolans för fritidshem Dnr BUN 2019/20 

  

 
2019-11-14 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kapitel 8 2019-10-14 - 2020 Dnr BUN 
2019/12 

  

 
2019-11-14 Delegationsbeslut av förskolechef Marie 
Fredriksson-Blom om beviljad utökad tid på förskola 
enligt skollagen kapitel 8 2019-10-01 - 2020-01-15 Dnr 
BUN 2019/12 

  

 
2019-11-19 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-10-23 ärendenr 51 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 
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2019-11-19 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-11-12 ärendenr 52 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-11-19 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-11-12 ärendenr 53 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-11-19 Uppföljning av kränkande behandling på 
Brotorpsskolan Södra 2019-09-20 ärendenr 1 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-12-02 Delegationsbeslut trakasserier på 
Stadsskogsskolan under längre tid, ärendenr 27 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 51 2019 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-12-02 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Tallbackens förskola 2019-11-26 - återkoppling till 
huvudmannen senast vecka 51 2019 Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-12-02 Delegationsbeslut kränkande behandling 
Hagabackens skola 2019-11-14, ärendenr ht 19–2 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-12-05 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-11-25 ärendenr 55 - återkoppling 
till huvudmannen senast vecka 3, 2020 Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2019-12-05 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-11-27 ärendenr 54 - återkoppling 
till huvudmannen senast vecka 3, 2020 Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2019-12-09 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
vårterminen 2020 Dnr BUN 2019/129 

  

 
2019-12-09 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
vårterminen 2020 Dnr BUN 2019/129 

  

 
2019-12-09 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
vårterminen 2020 Dnr BUN 2019/129 
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2019-12-09 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
vårterminen 2020 Dnr BUN 2019/129 

  

 
2019-12-09 Beslut om tilläggsbelopp Karl Johans skola   
Dnr BUN 2019/137 

  

 
2019-12-10 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
vårterminen 2020 Dnr BUN 2019/129 

  

 
2019-12-10 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
vårterminen 2020 Dnr BUN 2019/129 

  

 
2019-12-02 Beslut om tilläggsbelopp Löa skolas förskola 
Trollebo 2020 Dnr BUN 2019/130 

  

 
2019-12-02 Beslut om tilläggsbelopp Solberga förskolor 
vårterminen 2020 Dnr BUN 2019/134 

  

 
2019-11-26 Yttrande till kammarrätten gällande 
Överklagan av beslut om rätt att ta del av allmän 
handling om orosanmälningar Dnr BUN 2019/140 
 
 
Delegationsbeslut avseende anställning 
 
Tillsvidareanställning: 6 st 
Visstidsanställning: 41 st 
 
Tillsvidareanställningar av nedanstående typer av 
tjänster: 

- Förskoleassistent  
- Lärarassistent  
- Lärare  
- Lärare i fritidshem 
- Sjuksköterska 
- Vaktmästare 

  

 

Visstidsanställningar av nedanstående typer av tjänster: 
- Assistent  

- Barnskötare 

- Bildlärare  

- Danspedagog  

http://linde-360-prod/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=61000&recno=457609&VerID=448430
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- Elevassistent 

- Förskoleassistent  

- Förskollärare 

- Lärare  

- Lärare idrott 

- Lärare mellanstadiet 

- Modersmålslärare 

- Skolsköterska 

 

________ 
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BUN §8/20 
 

Meddelanden 
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
meddelanden och lägger dessa till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2019-12-16 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 25 
november 2019 §187 - Revisorernas bedömning och 
granskning av delårsrapport 2019 Dnr BUN 2019/115 

  

 
2019-12-16 Delårsrapport och barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsberättelse januari-
juni 2019 Dnr BUN 2019/115 

  

 
2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 november §2015 - Uppföljning och 
analys 2019 - månadsvis uppföljning från 
förvaltningarna Dnr BUN 2019/133 

  

 
2019-12-19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 25 november 2019 §186 - Fyllnadsval 
efter Elin Axelsson (S) Dnr BUN 2019/123 

  

 
2019-11-29 Beslut att inte utreda klagomål om 
bristande sekretess inom elevhälsan utan överlämna det 
till barn- och utbildningsnämnden för besvarande till 
klagande, IVO dnr 3.4.1–43193/2019–3 Dnr BUN 
2019/155 

  

 
2019-11-08 Protokoll från barn- och utbildnings-
förvaltningens samverkansgrupp 2019-11-08    

  

 
2019-11-13 Information om Migrationsverkets 
neddragningar i Lindesberg 4.2.1-2019-39894    
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-12-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 november 2019 §196 - Årshjul för 
planering och uppföljning 2020  

  

 
2019-12-19 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 november 2019 §2018 - Motion 
från Lillemor Bodman (M) om integrationsarbete i 
Lindesbergs kommun Dnr BUN 2019/102 

  

 
2019-12-19 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges 
sammanträde 25 november 2019 §182 - Reglemente för 
barn- och utbildningsnämnden Dnr BUN 2019/38 

  

 
2019-11-20 Protokoll Specifika samverkansrådet för 
skola, utbildning och kompetensförsörjning 2019-11-07   

  

 
2019-11-15 Anmälan om kränkande behandling vid 
Ekbackens skola, BEO Skolinspektionen dnr SI 
2019:6663 Dnr BUN 2019/135 

  

 
2019-11-15 Anmälan om kränkande behandling vid 
Ekbackens skola, BEO Skolinspektionen dnr SI 
2019:9079 Dnr BUN 2019/141 

  

 
2019-10-30 Protokoll från Brotorpsskolans 
samverkansgrupp 2019-10-30  

  

 
2019-11-12 Överklagan av beslut om rätt att ta del av 
allmän handling om orosanmälningar Dnr BUN 
2019/140 

  

______________ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §9/20 
 

Informationsärenden 
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande information delgavs barn- och utbildningsnämnden vid 
beredande nämnd i december år 2019: 
 
- Vitesföreläggande vid frånvaro, nämnden fick 

uppföljning av tagna beslut: BUN 2019/20–34 till och 
med BUN 2019/20–38 

  

 
- Mobiltelefonfri grundskola, nämnden fick besök av 

Stadsskogsskolans Elisabeth Falk rektor, Kent Fagrell 
lärare, Oscar Nielsen Elevrådet, Noah Nyberg 
Likabehandlingsrådet, Åsa Jönsson bitr 
verksamhetschef Gr, vid beredande nämnd dec 2019  

  

 
- Tilldelning av 170 000 kronor från SKL för att pröva 

en kunskapsbaserad metod för att förebygga 
kränkningar och våld i skolan, Mentors in Violence 
Prevention, MVP på Storåskolan, dnr 19/01245 Dnr 
BUN 2019/144. Nämnden fick besök av Johanna 
Jönsson rektor vid Storåskolan och Emma Asserholt 
socialpedagog vid beredande nämnd dec 2019 

  

 

__________ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-01-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §10/20 
 

Övriga frågor 
 

Beslut 

 

Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande övriga frågor lyftes vid sammanträdet: 
 
Genomförda lektioner  
Ärendet lyfts till beredande nämnd. 
 
Mobilfri skola 
Ärendet lyfts till beredande nämnd. 
 
Utlämnande av handlingar 
Ärende vid Kammarrätten, utvecklingsstrateg svarar på hanteringen 
av ärendet (Dnr BUN 2019/140). 
 

Busslinje till Brotorpsskolan 
Fråga lyfts om busslinje Brotorpsskolan och får svar att inga rapporter 
har inkommit om att det inte ska fungera. 

________ 
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