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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-12-14 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

 0Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-15:30 
Beslutande: Linda Svahn (S) 

Zaki Habib (S), deltar på distans 
Magnus Storm (C), deltar på distans 
Carina Sundén Vessling (V), deltar på distans 
Pär-Ove Lindqvist (M), deltar på distans 
Ingrid Rörick Richter (L), deltar på distans 
Fredrik Rosenbecker (SD), deltar på distans 
Jari Mehtäläinen (SD), deltar på distans 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Farhia Ahmed Shekh (S), deltar på distans, ersätter Joacim Hermansson (S) 
Lillemor Bodman (M), deltar på distans, ersätter Tomas Klockars (M) 
Helene Lundin (KD), deltar på distans, ersätter Maud Segerstedt (C) 

Ej tjänstgörande 
deltagare: 

Stefan Andersson (MP), deltar på distans 
Övriga 
deltagare: 

Rouzbeh Isa, sekreterare  
Thomas Lindberg, förvaltningschef  
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Kristina Öhrn, verksamhetschef 
Piia Dahlberg, lärarförbundet  
Susanne Karlsson, lärarnas riksförbund  
Marta Eriksson, ekonom  
Jessica Andersson, ekonom 
Claudia Åhlgren, Kommunal 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M), ersättare Magnus Storm (C) 
Justeringens 
plats och tid: 

Kommunhuset, 21 december 2020 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
121 - 139 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 
 

§121/20 Godkänna deltagande på distans 
  
§122/20 Fjärr- och distansundervisning vid åk 7-9 Lindesbergs 

kommun 
  
§123/20 Fortsatt fjärr- och distansundervisning vid Lindeskolan  
  
§124/20 Revidering av skolskjutsreglemente Lindesbergs kommun 
  
§125/20 Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2021  
  
§126/20 Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2021 
  
§127/20 Läsårstider 2021 - 2022 
  
§128/20 Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2021 
  
§129/20 Internkontrollplan år 2021 
  
§130/20 Månadsuppföljning oktober 2020 Barn- och 

utbildningsnämnden 
  
§131/20 Ny förskola Björken 
  
§132/20 Ny förskola i Vedevåg  
  
§133/20 Mobilfri skoltid 
  
§134/20 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 
  
§135/20 Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden efter Amanda Funk (SD) 
  
§136/20 Goda exempel 
  
§137/20 Delegationsärenden 
  
§138/20 Meddelanden 
  
§139/20 Övriga frågor 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§121/20   Dnr:  
 
Godkänna deltagande på distans 
 
Beslut 
 
Zaki Habib (S), Magnus Storm (C), Carina Sundén Vessling (V), 
Pär-Ove Lindqvist (M), Ingrid Rörick Richter (L) Fredrik 
Rosenbecker (SD), Jari Mehtäläinen (SD), Farhia Ahmed Shekh 
(S), Lillemor Bodman (M), Helene Lundin (KD),  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§122/20   Dnr: BUN 2020/33 
 
Fjärr- och distansundervisning vid åk 7–9 Lindesbergs 
kommun 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Införa fjärr- och distansundervisning vid åk 7–9 på 
Fröviskolan, Stadsskogsskolan samt Storåskolan mellan 
den 21 till 22 december 2020 

Ärendebeskrivning 

Under de senaste veckorna har det varit en ansträngd tid på 7–9 
skolorna i Lindesbergs kommun. En stor andel av personalen vid 
samtliga skolor har varit frånvarande på grund av 
Coronaproblematiken. Situationen har lösts i mångt och mycket 
tack vare att personalen gått in och täckt upp för varandra.  

På Stadsskogsskolan har inte det räckt till utan där har man 
senaste veckorna gått över till delvis distansundervisning.  Det 
finns på samtliga dessa skolor en svårighet och oro i hur 
undervisningen ska organiseras måndag 21 december och tisdag 
22 december. Det finns risk för stora elevsamlingar dessa sista 
dagar på terminen då det är svårt att täcka upp alla lektionspass 
med den personal som är tillgänglig på plats. Undervisningen 
skulle dessa dagar tjäna på att gå över till distansundervisning. 
Då skulle flera ur personalgruppen kunna återgå i tjänst då de är 
tillräckligt friska för att kunna jobba men inte får vara på 
arbetsplatsen på grund av symtom.  Lektioner skulle då kunna 
hållas enligt schema.  

Detta är en åtgärd de sista två dagarna på terminen fram till 
jullovet för att säkerställa att eleverna får sin garanterade 
undervisningstid. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Att införa fjärr- och distansundervisning vid åk 7–9 på 
Fröviskolan, Stadsskogsskolan samt Storåskolan mellan den 21 
till 22 december 2020 
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_____ 

 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef grundskolan 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§123/20   Dnr: BUN 2020/24 
 
Fortsatt fjärr- och distansundervisning vid 
Lindeskolan  
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Fortsätta med fjärr och distansundervisning vid 
Lindeskolan under perioden 12 januari till 15 januari 
2021 

Ärendebeskrivning 

Det är beslutat att gymnasieskolan i landet ska bedriva 
undervisning via fjärr- och distansundervisning tom den 6 
januari 2021. För att kunna planera inför skolstarten önskar 
Lindeskolan fortsätta med fjärr- och distansundervisning den 
första veckan under vårterminen, detta på samma sätt som sker 
idag. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Att fortsätta med fjärr och distansundervisning vid Lindeskolan 
under perioden 12 januari till 15 januari 2021 

_____ 
 

För åtgärd: 
Gymnasiechef 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§124/20   Dnr: BUN 2020/79 
 
Revidering av skolskjutsreglemente Lindesbergs 
kommun 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar nytt skolskjutsreglemente 

Ärendebeskrivning 

På nämndens sammanträde redovisar utvecklingsstrategen 
förslag till nytt skolskjutsreglemente för Lindesbergs kommun. 

Skolskjuts är resa mellan en plats i anslutning till hemmet och 
skolan i anslutning till skoldagens början och slut. Resor till/från 
fritidshem omfattas inte av skolskjuts.  

Lindesbergs kommun ordnar skolskjuts till de elever i 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola 
som bor långt ifrån sin anvisade skola. Rätten till skolskjuts 
avgörs bland annat av färdvägens längd och trafiksäkerheten på 
vägen. 

Skolskjutsen kan ske i form av: resor med linjetrafik 
(grundskolekort), resor med särskilt upphandlad skolskjuts i 
form av skolbuss eller anpassad skolskjuts. I vissa fall kan 
vårdnadshavare själv ta hand om sina barns resor till/från 
skolan, och få s.k. självskjutsersättning. 

Regler och avsteg från dessa beskrivs i det av nämnden 
beslutade skolskjutsreglementet. Gällande regemente är 
beslutat 2011 och behöver i samband med nytt skolskjustavtal 
med region Örebro län uppdateras, bl.a. mot aktuell lagstiftning 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta anta nytt 
skolskjutsreglemente 
_____ 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
För kännedom: 
Region Örebro län 
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§125/20   Dnr: BUN 2020/111 
 
Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2021  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

• Fastställa priser till kommunal huvudman för kalenderår 
2021, enligt redovisad prislista. 
 

• Delegera till förvaltningschefen att besluta om tilldelning 
av interkommunal ersättning till de kommunala 
huvudmän som underkalenderåret 2021 tar emot elever 
folkbokförda i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. 
Beloppet har bestämts i enlighet med skollagens bestämmelser. 

Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd 
prövas och beslutas på individnivå och ingår inte i 
grundbeloppet. Lovskola och modersmålsundervisning samt 
studiehandledning på modersmål är tilläggsbelopp. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

1. Fastställa priser till kommunal huvudman för kalenderår 
2021, enligt redovisad prislista. 

2. Delegera till förvaltningschefen att besluta om tilldelning 
av interkommunal ersättning till de kommunala 
huvudmän som underkalenderåret 2021 tar emot elever 
folkbokförda i Lindesbergs kommun. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
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§126/20   Dnr: BUN 2020/112 
 
Bidrag till fristående huvudman kalenderår 2021 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

• Fastställa bidrag till fristående huvudman för kalenderår 
2021, enligt redovisad bidragslista. 

• Delegera till förvaltningschefen att besluta om tilldelning 
av bidrag till de fristående huvudmän som under 
kalenderåret 2021 tar emot elever folkbokförda i 
Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Ersättningen beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. 
Beloppet har bestämts i enlighet med skollagens bestämmelser. 

Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd 
prövas och beslutas på individnivå och ingår inte i 
grundbeloppet. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 

1. Fastställa bidrag till fristående huvudman för kalenderår 
2021, enligt redovisad bidragslista. 

2. Delegera till förvaltningschefen att besluta om tilldelning 
av bidrag till de fristående huvudmän som under 
kalenderåret 2021 tar emot elever folkbokförda i 
Lindesbergs kommun. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
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§127/20   Dnr: BUN 2020/94 
 
Läsårstider 2021 - 2022 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

• Godkänna föreslagna datum för läsåret 2021–2022 

Ärendebeskrivning 

På nämndens sammanräde den 9 november 2021 redovisar 
utvecklingsstrategen förvaltningens förslag till tider för läsåret 
2021-2022. 

Studiedagar beslutas av förvaltningen vid senare tillfälle, då 
aktuella datum för nationella prov föreligger från Skolverket. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna 
föreslagna datum för läsåret 2021–2022 
 
_____ 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
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§128/20   Dnr: BUN 2020/101 
 
Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 
2021 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
 

• Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål för barn- och utbildningsnämnden år 
2021 antas. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen infördes successivt från 
2019 enligt antagen handlingsplan och gäller fullt ut från och 
med 2020. Enligt handlingsplanen ska grunduppdrag på 
nämndnivå, kvalitetsfaktorer på nämndnivå och nämndmål vara 
antagna senast i december 2019 för att gälla från år 2020 

Under oktober månad 2019 presenterade barn- och 
utbildningsförvaltningen ett material om grunduppdrag och 
kvalitetsfaktorer för barn- och utbildningsnämnden, samt hade 
en workshop tillsammans med nämnden kring vilka 
utvecklingsområden som sågs som prioriterade för nämndens 
verksamheter under 2020. För 2021 kompletteras 
verksamhetsplanen med indikatorer för utvecklingsmålen 

Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar härmed sitt 
förslag till Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 
för 2021 för antagande. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

1. Verksamhetsplan med grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål för barn- och utbildningsnämnden år 
2021 antas. 

_____ 
För kännedom: 
Förvaltningschefen 
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§129/20   Dnr: BUN 2020/99 
 
Internkontrollplan år 2021 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner interkontrollplan för 
2021. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen ska successivt införas 
2019 enligt antagen handlingsplan och ska gälla fullt ut från och 
med 2020.  

Den nya styrmodellen påverkar även internkontrollen.  

Internkontrollen bygger på den övergripande bild nämnden har 
av de risker som verksamheten identifierat finns mot 
grunduppdraget och kvalitetsfaktorerna. På enhetsnivå görs 
detta av rektorerna i förvaltningen i regelbunden egenkontroll, 
och aggregeras sedan upp till nämndnivå.  

För 2020 har cheferna inte gjort någon egenkontroll. Förslaget 
till plan bygger därför i grunden på tidigare års kontrollmoment 
för nämnden. Kontrollmomenten har dock stämts av mot det 
identifierade grunduppdraget och vissa justeringar har gjorts.  

Internkontrollmomenten ska alltså mäta hur riskutsatt 
grunduppdraget är, genom respektive kvalitetsfaktor. Den 
tidigare uppdelningen av kontrollmoment i Verksamhet – 
Personal – Ekonomi stämmer inte överens med den nya 
styrmodellen. Tidigare kontrollmoment inom bl.a. Ekonomi hör 
till andra enheters grunduppdrag och kommer därför att 
hanteras genom kommunstyrelsens internkontroll.  

Barn- och utbildningsnämndens kontrollmoment kommer att 
finnas inom grunduppdragen Verksamhet och Arbetsgivare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna 
internkontrollplan för 2021. 
_____ 
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För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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§130/20   Dnr: BUN 2020/38 
 
Månadsuppföljning oktober 2020 Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomiska 
uppföljningen per sista oktober 2020 samt överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Månadsuppföljningen beskriver det ekonomiska läget per sista 
oktober 2020 för barn- och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Godkänna den ekonomiska uppföljningen per sista oktober 2020 
samt överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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§131/20   Dnr: BUN 2020/93 
 
Ny förskola Björken 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
 

• En ny förskola byggs vid förskolan Björken 

Ärendebeskrivning 

I Lindesbergs tätort finns behov av att bygga nya förskolor och 
skapa fler förskoleplatser. Flera förskolor uppfyller inte dagens 
krav utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Två av dessa förskolor 
är förskolan Grönsiskan och förskolan Haga. Dessa båda ligger i 
stadsdelen Hagaberg. Området ingår i projektet ”Framtidens 
stadsdel Hagaberg” som bland annat syftar till att öka 
attraktiviteten i området. En ny förskola är en viktig del i 
projektet. 

Utöver ovan nämnda skäl finns även ett behov av att skapa fler 
förskoleplatser totalt i tätorten. Det behövs nya förskoleplatser 
på såväl östra som västra delarna av Lindesberg. En ny 
”förskoleindelning”, när vårdnadshavare söker plats i förskolan, 
är beslutad i nämnden.  

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 

• Att en ny förskola byggs vid förskolan Björken 

_____ 
 

För åtgärd: 
Förvaltningschef 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§132/20   Dnr: BUN 2020/98 
 
Ny förskola i Vedevåg  
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

• Bygga en ny förskola i Vedevåg 

Ärendebeskrivning 

I Vedevåg finns för närvarande två förskolor, Bergknallens 
förskola och Mosebackes förskola. Hyreskontraktet för 
Bergknallens förskola går ut hösten 2022. Mosebackes förskola 
har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut hösten 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag 
att se över framtida alternativ avseende förskola och skola i 
Vedevåg. En delrapport upprättades under våren och sommaren 
2020 och presenterades för nämnden i september 2020.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 

• Att bygga en ny förskola i Vedevåg 

_____ 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
För kännedom: 
Kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige 
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§133/20   Dnr: BUN 2020/36 
 
Mobilfri skoltid 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden avslår Joacim Hermansson (S) 
och Magnus Storm (C) förslag till beslut med hänvisning till 
tidigare beslut tagen av barn- och utbildningsnämnden om 
mobilfri skola BUN §34/19. 

Ärendebeskrivning 

Den 11 mars 2019 beslutade Barn och utbildningsnämnden om 
att all skoltid skulle vara mobilfri (BUN §34/19) utifrån ett 
förslag från Liberalerna för att öka trygghet, studiero och 
kunskapsresultat i grundskolan. 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-23 
föreslår ledamöterna Joacim Hermansson (S) och Magnus Storm 
(C) att ärendet om mobilfri skola tas upp vid nästa sammanträde 
med nämnden för vidare diskussion om eventuellt upphävande 
av beslut. 

Ledamöterna menar att förslaget hade goda intentioner men att 
det inte är hållbart att ha en helt mobilfri skoltid utifrån flera 
aspekter. 

Förslag till beslut 
Joacim Hermansson (S) och Magnus Storm (C) föreslår nämnden 
besluta 

1. F-6 helt mobilfri skoltid. 

2. 7-9 åligger det rektor att avgöra vad som fungerar 
bäst på sina respektive skolor, dock skall all 
lektionstid, om det inte föreligger inom ämnet att 
mobila enheter ska användas, vara mobilfri samt i 
möjligaste mån eftersträva att bespisningslokaler är 
fria från mobilanvändning. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 
Linda Svahn (S) föreslår avslag till Joacim Hermansson (S) och 
Magnus Storm (C) förslag med hänvisning till tidigare beslut 
tagen av nämnden om mobilfri skola BUN §34/19 
 
Zaki Habib (S), Pär-Ove Lindqvist (M) och Helene Lundin (KD) 
yrkar bifall till Linda Svahns (S) förslag om avslag. 
 
Magnus Storm (C) yrkar bifall till sitt och Joacim Hermanssons 
(S) förslag. 
 
Jari Mehtäläinen (SD) yrkar bifall till Magnus Storm (C) yrkande. 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Joacim Hermansson (S) och Magnus Storm 
(C) förslag till beslut mot avslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden avslår Joacim Hermansson (S) och Magnus 
Storm (C) förslag till beslut. 
 
Reservationer 
 
Magnus Storm (C), Jari Mehtäläinen (SD), Fredrik Rosenbecker 
(SD) och reserverar sig mot beslutet. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§134/20   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 
Beslut 

Bar- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om det senaste med anledning av 
coronapandemin. 

Förslag till beslut 

Bar- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §135/20  Dnr: BUN 2020/6 
 
Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Mats Seijboldt (SD) 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser Jari Mehtäläinen (SD) till 
ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Ärendebeskrivning 

Mats Seijboldt inkom 2020-10-19 med en avsägelse som 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Platsen som ersättare i  
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnades vakant. 
 
Förslag till beslut 

Sverigedemokraterna föreslår ny ersättare till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår sig själv som ny ersättare i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Jari 
Mehtäläinen (SD) förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutar enligt förslag. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndens sekreterare 
Ansvarig förtroendemannaregister 
För kännedom: 
Utsedd förtroendevald 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§136/20   Dnr:  
 
Goda exempel 
 
Beslut 
 
Linda Svahn (S) lyfter följande goda exempel: Fritids på 
Björkhaga skolan, kör all sin verksamhet utomhus. 
 
Helene Lundin (KD) lyfter följande goda exempel: Avdelningen 
Mosebacke på förskolan Bergknallen. Där hämtning och lämning 
av barn sker ute. Ur föräldrarnas perspektiv kan det tänkas bli 
merarbete och stökigt för personalen, men personalen anser att 
de fungerar jättebra, nästa bättre än innan. Personalen ser det 
som positivt och de ska ha en stor eloge för väl genomfört 
arbete. 
 
Stefan Andersson (MP) lyfter följande goda exempel: Alla 
pedagoger som gör en stor insats under denna pandemi. De ska 
ha en stor eloge. 
 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §137/20 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Delegationsbeslut av förvaltningsadministratör 2020-
10-06 - 2020-10-28 om beviljat inackorderingstillägg 
och kommunalt studiebidrag Dnr  

  

 
2020-10-13 Delegationsbeslut av förvaltningsassistent 
om beviljade inackorderingstillägg och dagliga resor 
2020-09-03 - 2020-09-25 Dnr BUN 2020/5 

  

 
2020-10-08 Delegationsbeslut diskriminering på 
Fröviskolan F-6 2020-09-22, ärendenr 20-21-7 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-09 Delegationsbeslut diskriminering på 
Fröviskolan F-6, 2020-09-16, ärendenr 20-21-6 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-09 Delegationsbeslut diskriminering på 
Fröviskolan 7-9, 2020-09-29, ärendenr 20-21-9 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 vid flertal tillfällen, ärendenr 20-21-
11 - återkoppling till huvudmannen senast vecka 47 
2020 Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan7-9  2020-10-04, ärendenr 20-21-10 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 47 2020 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2020-09-16, ärendenr EKB20:7 - 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

återkoppling till huvudmannen senast vecka 47 2020 
Dnr BUN 2020/74 

 
2020-10-13 Delegationsbeslut av förskolechef om 
beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen kapitel 8 
2020-08-05 - 2020-12-20 Dnr BUN 2020/5 

  

 
2020-10-13 Delegationsbeslut av förskolechef om 
beviljad utökad tid i förskola enligt skollagen kapitel 8 
2020-09-10 - 2020-11-13 Dnr BUN 2020/5 

  

 
2020-10-13 Delegationsbeslut av förskolechef om 
beviljad utökad tid i förskola enligt skollagen kapitel 8 
2020-08-31 - 2020-12-17 Dnr BUN 2020/5 

  

 
2020-10-14 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2020-10-06, ärendenr EKB20:9 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 45 2020 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-14 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 2020-10-05, ärendenr 20-21-12 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 45 2020 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-15 Återkoppling kränkningsärende på 
Fröviskolan 7-9, ärendenr 20-21-4 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-16 Delegationsbeslut diskriminering på 
Stadsskogsskolan, 2020-10-12, ärendenr 20-67 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-16 Delegationsbeslut diskriminering på 
Fröviskolan F-6, 2020-10-07, ärendenr 20-21-9 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-16 Delegationsbeslut diskriminering på 
Ekbackens skola, 2020-10-05, ärendenr EKB20:8 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-10-16 Delegationsbeslut diskriminering på 
Brotorpsskolan, 2020-10-08, ärendenr 5 HT, ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-16 Delegationsbeslut diskriminering på 
Stadsskogsskolan, 2020-10-12, ärendenr 2066 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-16 Delegationsbeslut diskriminering på 
Brotorpsskolan, 2020-10-13, ärendenr 70 - ärendet 
bedöms som utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-16 Delegationsbeslut diskriminering på 
Stadsskogsskolan, 2020-10-12, ärendenr 20-68 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-16 Delegationsbeslut diskriminering på 
Stadsskogsskolan, 2020-10-12, ärendenr 20-69 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-16 Återkoppling kränkningsärende på 
Ekbackens skola EKB20:5 - kränkande behandling har ej 
förekommit, ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2020-10-16 Delegationsbeslut återkoppling gällande 
kränkningsärende vid Ekbackens skola, EKB20:4 - 
kränkande behandling har ej förekommit - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-16 Delegationsbeslut diskriminering på 
Ekbackens skola, 2020-09-09, ärendenr EKB20:6 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-20 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på förskolan Mariedal 2020-10-13, ärendenr 1 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 47 2020 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-20 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2020-10-14, ärendenr 20-21-14 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 48 2020 
Dnr BUN 2020/74 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2020-10-20 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2020-10-14, ärendenr 20-21-13 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2020-10-16, ärendenr EKB 20:9 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-02 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/43 

  

 
2020-11-02 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på förskolan Mariedal 2020-
10-13, ärendenr 1 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
2020-11-02 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2 2020-10-21, ärendenr 20-70 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-02 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-10-22, ärendenr 20-71 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-03 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-10-05, ärendenr 9 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-03 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Storåskolan, ärendenr 7 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-03 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Storåskolan, ärendenr 8 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-04 Delegationsbeslut av förskolechef Sandra 
Gränsnäs om beviljad utökad tid i förskola enligt 
skollagen kapitel 8 2020-09-14 - 2020-12-16 Dnr BUN 
2020/5 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-11-06 Delegationsbeslut av förskolechef Elionor 
Pettersson om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kapitel 8 2020-06-13 - 2020-07-03 Dnr BUN 
2020/5 

  

 
2020-11-09 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Brotorpsskolan 2020-10-13, ärendenr 71 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-09 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2020-11-03, ärendenr EKB20:11 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-09 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2020-11-03, ärendenr EKB20:12 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/84 

  

 
2020-11-12 Delegationsbeslut av förskolechef om 
beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen kapitel 8 
2020-08-17 - 2020-12-31 Dnr BUN 2020/5 

  

 
2020-11-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Fröviskolan 7-9 2020-11-12, ärendenr 20-21-15 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 50 2020 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Stadsskogsskolan 2020-11-03, ärendenr 20-72 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Stadsskogsskolan 2020-11-06, ärendenr 20-73 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Storåskolan 2020-09-25, ärendenr 10 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-11-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2020-10-19, ärendenr EKB20:10 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-18 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9 2020-11-
11, ärendenr 20-21-11 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-18 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9 2020-11-
11, ärendenr 20-21-12 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-18 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9 2020-11-
11, ärendenr 20-21-13 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-19 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/43 

  

 
2020-11-24 Delegationsbeslut av förskolechef om 
beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen kapitel 8 
2020-10-23 - 2021-06-02 Dnr BUN 2020/5 

  

 
2020-11-25 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/102 

  

 
2020-11-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-09-14, ärendenr 11 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-11-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-11-18, ärendenr HT 6 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
 Beviljat val av Storåskolan    

 
 Beviljat val av Brotorpsskolan    

 
 Beviljat val av Storåskolan    
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Beviljat val av Storåskolan    
 
 Beviljat val av Storåskolan    

 
2020-10-09 Delegationsbeslut diskriminering på 
Stadsskogsskolan, 2020-09-30, ärendenr 20-65 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan, 2020-0929, ärendenr 20-62 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan, 2020-09-29, ärendenr 20-63 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan, 2020-09-29, ärendenr 20-64 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6, 2020-09-30, ärendenr 20-21-8, 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan, 2020-09-29, ärendenr 2061 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2020-10-20 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/84 

  

 
2020-11-20 Delegationsbeslut av verksamhetschef 
grundskola om tillförordnad rektor på Björkhagaskolan 
2020-11-26 - 2020-12-31 Dnr BUN 2020/5 

  

 
2020-12-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/106 

  

 
2020-12-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/106 

  

 
2020-12-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/106 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-12-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2020-12-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/106 

  

 
2020-12-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/106 

  

 
 Beviljat val av Fellingsbro upptagningsområde förskola    

 
2020-10-12 Avtal om uppdragsutbildning för personal 
som inte är utbildade förskollärare - Nya tider, ökade 
krav och förändrade villkor i förskolan - ht 20/vt 21 Dnr  

  

 
2020-10-21 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/32 

  

 
2020-10-21 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/90 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §138/20 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2020-10-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 oktober 2020 KS § 159 - 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och utskottet 
för stöd och strategi 2021 Dnr  

  

 
2020-11-04 Protokoll från Specifika samverkansrådet 
för skola, utbildning och kompetensförsörjning 2020-
11-04 Dnr  

  

 
2020-11-04 Kallelse och dagordning till Specifika 
samverkansrådet för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning - skickad till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn Dnr  

  

 
2020-11-11 Samhällsbyggnadsnämnden § 435 Beslut 
namn Lindbacka idrottsområde Brodalen 22:6 Dnr  

  

 
2020-11-18 Revisorernas bedömning och granskning 
av delårsrapport 2020 Dnr  

  

 
2020-11-23 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
2020 KF § 117 - Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2021 Dnr  

  

 
2020-10-14 Protokoll från förskolor norra 
samverkansgrupp 2020-10-14 Dnr  

  

 
2020-10-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 oktober 2020 KS § 155 - 
Uppföljning och analys 2020 augusti Dnr BUN 2020/38 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-11-17 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 november 2020 KS § 167 - Mål och 
budget 2021 och VP 2022-2023 Dnr BUN 2020/101 

  

 
2020-11-17 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 november 2020 KS § 168 - 
Uppföljning och analys 2020 oktober Dnr BUN 2020/38 

  

 
2020-11-23 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
2020 KF § 114 - Revisorernas bedömning och 
granskning av delårsrapport 2020 Dnr  

  

 
2020-11-23 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 
2020 KF § 115 - Delårsrapport januari-augusti 2020 Dnr 
BUN 2020/75 

  

 
2020-10-01 Protokoll från Stadsskogsskolans 
samverkansgrupp 2020-10-01 Dnr  

  

 
2020-08-10 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2020-08-10 Dnr  

  

 
2020-10-28 Protokollsutdrag från Nora 
kommunstyrelses sammanträde den 28 oktober 2020, § 
152, om förlängd projekttid och delfinansiering, FinSam 
Dnr BUN 2018/256 

  

 
2020-11-10 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i 
Hällefors 2020-11-10 § 211 Familjesamverkansteam, 
FamSam Dnr BUN 2018/256 

  

 
2020-11-11 Protokollsutdrag från Socialnämndens 
sammanträde den 11 november 2020 § 100 - 
Finansiering av Familjesamverkansteamet Dnr BUN 
2018/256 

  

 
2020-10-09 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2020-10-
09 Dnr  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-10-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 oktober 2020 KS § 147 - 
Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2020 för 
alla nämnder  Dnr BUN 2020/12 

  

 
2020-11-05 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i 
Ljusnarsberg Ks § 288 Redovisning av 
kommunstyrelseuppdrag, utvärdering av verksamhet 
och ekonomi rörande familjesamverkansteam i norra 
Örebro län, FamSam Dnr BUN 2018/256 

  

 
2020-11-05 Uppföljning av beslut i ärende SI 
2020:2038 om kränkande behandling vid Lindeskolan, 
Skolinspektionen dnr SI 2020:7553 - ärendet avslutas 
Dnr BUN 2020/32 

  

 
2020-11-09 Beslut om fördelning av anvisningar av 
nyanlända för boende år 2021 till kommuner i Örebro 
län, Dnr 851-6169-2020 Dnr  

  

 
2020-12-09 Underlag från uppstartskonferensen 2020-
12-08 Stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända 
elever Dnr BUN 2020/113 

  

 
2019-10-16 Barnkulturplan Lindesbergs kommun Dnr    

 
2020-10-12 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2020-10-12 Dnr  

  

 
2020-10-15 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2020-10-15 Dnr  

  

 
2020-11-03 Protokoll från förskolor västra 
samverkansgrupp 2020-11-03 Dnr  

  

 
2020-10-05 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/90 

  

 
2020-10-08 Beslut i Skolinspektionen 2020-10-08, dnr 
SI 2020:6137, om uppföljning av beslut gällande 
skyldigheten att motverka kränkande behandling vid 
Storåskolan, ärende 3:8 SI 2020:268 - ärendet avslutas 
Dnr BUN 2020/19 
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2020-10-23 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/135 

  

 
2020-10-23 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/141 

  

 
2020-10-23 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/141 

  

 
2020-11-06 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/102 

  

 
2020-11-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-11-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-11-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-11-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-12-04 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-12-04 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-12-04 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-10-06 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2020-10-06 Dnr  

  

 
2020-11-17 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2020-11-17 Dnr  

  

 
2020-10-22 Protokoll från förskolor södra 
samverkansgrupp Mariedal, Näsby och Skogsdungen 
2020-10-22 Dnr  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2020-10-26 Protokoll från förskolor södra 
samverkansgrupp Gläntan och Bergknallen 2020-10-26 
Dnr  

  

 
2020-12-02 Protokoll från förskolor södra 
samverkansgrupp Gläntan och Bergknallen 2020-12-02 
Dnr  

  

 
2020-12-03 Protokoll från förskolor södra 
samverkansgrupp 2020-12-03 Dnr  
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BUN §139/20 
 
Övriga frågor 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 

Nämndens ledamöter och ersättare har inga övriga frågor. 
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