
r.1 LINDESBERGS 
�KOMMUN 

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden, 

Måndag den 15 juni 2020, kl. 9:00. Näset, Lindesbergs kommunhus 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 

rakvatten! 

Linda Svahn 

Ordförande 

Ledamöter 

Linda Svahn, ordförande (S) 

Joacim Hermansson (S) 

Zaki Habib (S) 

Magnus Storm, v ordförande (C) 

Maud Segerstedt (C) 

Anders Blank (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Tomas Klackars (M) 

Ingrid Rörick Richter ((L)) 

Mats Seijboldt 

Fredrik Rosenbecker (SD) 

Föredragningslista 

Ebba Jansson 

Sekreterare 

Ersättare 

Kent Wanberg (S) 

Farhia Ahmed Shekh (S) 

Intisar Alansari (S) 

Liesel Ivarsson (C) 

Emmanuel Hakizimana (C) 

Agnetha Lindkvist (V) 

Lillemor Bodman (M) 

Helene Lundin (KD) 

Stefan Andersson (MP) 

Jari Mehtäläinen (SD) 



Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

Val av justerare 

Beslutsärenden 

1. Barn- och utbildningsförvaltningens
arbete med anledning av covid-19, tillika
Coronaviruset

BUN 
2020/22 

2. Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2020
för barn- och utbildningsnämnden

BUN 
2020/38 

3. Vedevågs skola BUN 
2020/15 

4. Val av dataskyddsombud för barn- och
utbildningsnämnden

BUN 
2020/56 

5. Ledamotsinitiativ från Magnus Storm (C)
gällande sommarskola

BUN 
2020/51 

6. Återrapport av ansökningar om
avgiftsreduktion för vårdnadshavare med
barn med 15-timmarsplacering i
förskoleverksamheten

BUN 
2020/47 

7. Goda exempel

8. Delegationsärende

9. Meddelanden

10. Informationsärende

11. Övriga frågor



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-06-10  BUN 2020/22 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ebba Jansson 
 0581-812 09 
ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar om barn- och 
utbildningsförvaltningens arbete gällande coronapandemin.  

 

Thomas Lindberg Ebba Jansson 
Förvaltningschef Handläggare 

 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-06-10  BUN 2020/38 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2020 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för informationen och 
vidarebefordra den till kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 

På sammanträdet i april 2020 redovisar ekonomerna uppföljning och analys 
för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter per den sista mars 
2020. 
 

Thomas Lindberg Jessica Andersson 
Förvaltningschef Ekonom 

Marta Eriksson 
Ekonom 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Månadsuppföljning per 31 maj 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-06-10  BUN 2020/15 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ebba Jansson 
 0581-812 09 
ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Vedevågs skola 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

På sammanträdet i juni informerar förvaltningschefen informerar om 
Vedevågs skola/Fröviskolan utifrån beslutet (BUN 2020/15) som togs på 
sammaträdet den 14 februari 2020. 

Thomas Lindberg Ebba Jansson 
Förvaltningschef Handläggare 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

2020-05-29  BUN 2020/56 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ebba Jansson 
   
ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Val av dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 
 
Nathalie Holvik utses till dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden från och med 1 september 2020. Tidigare beslut (BUN 
2018/77) om Anna Ljungsten upphör att gälla från och med den 1 juli 2020.  
 
För perioden 1 juli 2020 till 31 augusti 2020 utses kanslichef Anna Lundström 
till tillfälligt dataskyddsombud. 
 
Ärendebeskrivning 

Det tidigare dataskyddsombudet Anna Ljungsten har slutat. Barn- och 
utbildningsnämnden behöver därför utse en ny person till tjänsten som 
dataskyddsombud.  

 
Dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte då 
Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen reglerar hur en organisation 
får hantera personuppgifter och vem som är ansvarig för detta. Inom 
kommunen är det nämnden som är personuppgiftsansvarig. 
 
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 
Vidare syftar den till att modernisera regler för att anpassas till det nya 
digitala samhället. 

 
Några av de viktigaste nyheterna är att den personuppgiftsansvarige: 

 ska anmäla både till datainspektionen samt till de registrerade 
personerna om en allvarlig incident har inträffat 

 ska göra en konsekvensbedömning om det finns integritetsrisker 
 är skyldig att informera de registrerade om ändamålen med 

behandlingen, minimera uppgiftsinsamlingen samt gallra så snart 
uppgifterna inte behöver lagras längre 

 ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson gentemot 
tillsynsmyndigheten och för de registrerade samt personalen inom 
organisationen. 

 
Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarige 
besluta om ett dataskyddsombud samt informera vem som är 
dataskyddsombud till Datainspektionen. 



   
 

 2 (2)  

 
Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att organisationen 
följer dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att samla in 
information om hur organisationen behandlar personuppgifter följer 
bestämmelser och interna styrdokument. Vidare ska DSO informera och ge 
råd inom organisationen. 
 

Thomas Lindberg Ebba Jansson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslichef (för vbf till datainspektionen) 

 

För kännedom: 

Dataskyddsombud 

Förvaltningschef 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-05-11  BUN 2020/51 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Lindberg 
 0581-811 86 
thomas.lindberg@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ledamotsinitiativ från Magnus Storm (C) gällande sommarskola  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta; 
 
Att inte införa sommarskola med sommarferie. 
 
 
Ärendebeskrivning 

Ett förslag om att erbjuda ferielön för elever att delta i sommarskola har 
väckts av ledamot i nämnden. 

 

För att utreda frågan kontaktades Skolverket. Det är enligt Skolverkets 
mening inte lämpligt att erbjuda elever lön för att delta i lovskola. Lovskola 
ska inte ersätta den undervisning som eleven är garanterad enligt skollagen, 
utan ses som ett komplement till den obligatoriska undervisningen. Ett av 
skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sina studier. Att 
erbjuda elever lön för att delta i lovskola riskerar att bidra till att minska 
elevernas vilja att ta ett eget ansvar för att under terminerna försöka nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås. Utbildningen inom skolväsendet ska 
vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Att vissa 
huvudmän erbjuder sina elever lön för att delta i lovskola kan inte anses 
förenligt med skollagens likvärdighetskrav. 

 

Förvaltningen menar med anledning av ovanstående att det inte är lämpligt 
att införa ferielön för sommarskola. 

 

 

 

  

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

 



LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 13 (26) 
 Sammanträdesdatum:  

Barn- och utbildningsnämnden  2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §48/20   Dnr: BUN 2020/51 

 

Ledamotsinitiativ från Magnus Storm (C) gällande 

sommarskola som feriearbete  
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen 
att utreda möjligheter med sommarskola som feriearbete och 
redovisa för- och nackdelar samt föra en dialog med 
förvaltningschef tillväxtförvaltningen.  
 
Ärendebeskrivning 

Magnus Storm (C) lyfter ett ledamotsinititativ gällande 
sommarskola som feriearbete för elever som riskerar att inte 
uppnå målen i årskurs 9.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Magnus Storm (C) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheter med 
sommarskola som feriearbete och redovisa för- och nackdelar 
samt föra en dialog med förvaltningschef tillväxtförvaltningen.  
_____ 

 
För åtgärd: 

Förvaltningschef 
 
För kännedom: 

Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 

 



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-06-10  BUN 2020/47 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Återrapport av ansökningar om avgiftsreduktion för 

vårdnadshavare med barn med 15-timmarsplacering i 

förskoleverksamheten  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

På sammanträdet i maj 2020 beslutade nämnden att bevilja avgiftsreduktion  
till de vårdnadshavare som hörsammar förvaltningens önskemål om att barn 
med 15-timmarsplacering hålls hemma under den pågående Corona-
pandemin. 

Avgiftsreduktionen avser de barn med avgiftsbelagd 15-timmarsplacering där 
vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande och möjligheten att 
ansöka om avgiftsreduktion ska gälla från den 15 mars 2020 och framåt, så 
länge förvaltningens önskemål om att barn med 15-timmarsplacering hålls 
hemma fortsätter att gälla. 

Nämnden beslutade vidare att förvaltrningen återkommer på sammanträdet i 
juni 2020 med en redogörelse för antalet vårdnadshavare som ansökt om 
avgiftsreduktion. 

På sammanträdet i juni 2020 redovisar utvecklingsstrategen antalet inkomna 
ärenden och beskriver hur hanteringen av ansökningar gått till. 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 
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