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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

BUN § 146/2018 Förslag gällande Nöjdhetsenkät 

BUN § 147/2018 Tillsvidareanställning av yrkeslärare - uppföljning 2018 

BUN § 148/2018 Antagningsstatistik Lindeskolan höstterminen 2018 

BUN § 149/2018 Yrkescollege vid Lindeskolan 

BUN § 150/2018 Lärlingsprogram och arbetsplatsförlagda utbildningar vid 
Lindeskolan 

BUN § 151/2018 Kulturcollege 

BUN § 152/2018 Lindeskolans profil - namnbyte Lindeskolan / Lindesbergs 
gymnasium 

BUN § 153/2018 Granskning av hot och våld mot förtroendevalda och 
anställda 

BUN § 154/2018 Verksamhetsbesök 

BUN § 155/2018 Bidrag till fristående huvudman för faktiska lokalkostnader 

BUN § 156/2018 Internkontrollplan år 2019 - barn- och utbildningsnämnden 

BUN § 157/2018 Månadsuppföljning september 2018 - barn- och 
utbildningsnämnden 

BUN § 158/2018 Mål och budget 2019–2021 - barn- och utbildningsnämnden 

BUN § 159/2018 Sekretess OSL 23 kap § 2

BUN § 160/2018 Delegationsärenden 

BUN § 161/2018 Meddelanden 

BUN § 162/2018 Informationsärenden 

BUN § 163/2018 Övriga frågor 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

BUN § 146 Dnr: BUN 2018/223 

Förslag gällande Nöjdhetsenkät 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

För läsåret 2018–2019 endast använda resultatet av Skolinspektionens 
enkät till vårdnadshavare i grundskolan. 

Utvärdera utfallet efter enkäten och därefter, eventuellt, anpassa 
grundskolans egen enkät och genomföra denna för läsåret 2019–2020. 

Ärendebeskrivning 
Grundskolans årliga nöjdhetsenkät till elevers vårdnadshavare har 
historiskt sett haft en låg svarsfrekvens, sällan över 30 %. Resultatet har 
därför varit svårt att värdera och tillmäta eventuellt värde. 

De senaste åren har Skolinspektionen genomfört en liknande enkät. 
Svarsfrekvensen på denna enkät har varit betydligt högre. Samtidigt har 
flera av frågorna varit snarlika de frågor som ställs i grundskolans egen 
enkät. Skolinspektionens enkät genomförs vartannat år.  

För att kunna utvärdera vårdnadshavares syn på grundskolans 
verksamhet för läsåret 2018 – 2019 bedöms Skolinspektionens enkät 
räcka som underlag.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
1. Att för läsåret 2018–2019 endast använda resultatet av

Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare i grundskolan.

2. Att utvärdera utfallet efter enkäten och därefter, eventuellt, anpassa
grundskolans egen enkät och genomföra denna för läsåret 2019–
2020.

_____ 

Meddelas för åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 

För kännedom: 
Verksamhetschef grundskolan 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

BUN § 147 Dnr: BUN 2018/221 

Tillsvidareanställning av yrkeslärare - uppföljning 2018 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen och beslutar att uppföljningarna upphör. 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i BUN 2017-01-16 finns nu möjlighet för rektor på 
Lindeskolan att tillsvidareanställa yrkeslärare trots avsaknad av 
legitimation. Vissa krav ska dock vara uppfyllda.  

Fem yrkeslärare har tillsvidareanställts enligt beslutet, en beräknas vara 
klar med studier i december år 2018. 

I dagsläget finns dessutom fem ytterligare yrkeslärare som har påbörjat 
pedagogiska kompletteringsstudier, men som ännu inte har fått en 
tillsvidareanställning. Bedömning görs i varje enskilt fall.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden tackar för 
informationen och att nämnden beslutar att uppföljningar i ärendet 
upphör. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 

 _____ 

Meddelas för åtgärd 

För kännedom 
Verksamhetschef Gy 
Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 148   Dnr: BUN 2018/52 
 
Antagningsstatistik Lindeskolan höstterminen 2018 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande nämnd i september år 2018 fick nämnden ta del av 
- Sammanställning av antalet elever som var inskrivna i årskurs 1 på 

nationella program vid Lindeskolan, 2018-08-28. 
- Antal elever på Språkintroduktionen september år 2016 till och 

med augusti år 2018. 
- Lindeskolans (gymnasieskolans) utbud höstterminen år 2018 samt 

sammanställning av ansökningsstatistik till Lindeskolan,  
år 2011–2018. 

- Sammanställning av antalet elever som 2018-08-31 var inskrivna i 
årskurs 1 på IMSI (IM-språkintroduktion), IMPREP (IM-prep./IA 
MFL) och IM-YRK (IM-yrkesintroduktion). 

 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden tackar för 
informationen. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef Gy 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

BUN § 149 Dnr: BUN 2018/215 

Yrkescollege vid Lindeskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Inte fortsätta med arbetet med att utreda möjligheten till att starta ett 
yrkescollege med en gemensam årskurs 1 för yrkesprogram. Det är inte 
möjligt enligt nuvarande gymnasieform. 

Ärendebeskrivning 

Lindeskolan har fått till uppgift att undersöka om det finns möjlighet 
för elever som söker sig till ett yrkesprogram att först läsa ett 
gemensamt första läsår innan eleven påbörjar sina yrkeskurser. Syftet 
är att eleverna ska känna sig mer informerade och med det mer 
bekväma med sitt studieval.  

År 2011 började den nu gällande gymnasiereformen. En stor del i den 
är att varje nationellt gymnasieprogram stramas upp och har främst 
möjlighet att erbjuda fördjupningskurser/karaktärsämneskurser kopplat 
till respektive gymnasieprogram. Syftet är att få en likvärdighet i hela 
landet då det tidigare fanns för många specialkurser på olika skolor.  

I och med den åtstramningen är det svårt för skolor att ta fram 
speciallösningar då det finns ”måste” kurser inom karaktärsämnen som 
andra program inte läser. Dessa kurser ligger normalt i årkurs 1 för att 
skapa utrymme att bereda fördjupningskurser inom olika profiler som 
finns på samtliga yrkesprogram.  

Lindeskolan ser utifrån hur GY11 (Läroplan för gymnasieskolan) är 
uppbyggd, det som om omöjligt att påbörja arbetet med ett yrkescollege 
där samtliga yrkeselever läser årskurs 1 gemensamt. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Att inte fortsätta med arbete med att utreda möjligheten till att starta ett 
yrkescollege med en gemensam årskurs 1 för yrkesprogram. Det är inte 
möjligt enligt nuvarande gymnasieform.  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Verksamhetschef Gy 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 150   Dnr: BUN 2018/213 
 
Lärlingsprogram och arbetsplatsförlagda utbildningar 
vid Lindeskolan 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Lindeskolan fortsatt arbetar för en kombination av lärlings- och 
traditionell kombination med 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) såsom det är idag. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lindeskolan har fått till uppgift att undersöka om det finns möjlighet 
utöka antal lärlingsplatser på skolans yrkesprogram. Syftet är att 
attrahera fler elever till skolan som med fördel spenderar en större del 
av sina praktiska studier på företag.  
 
Lindeskolan erbjuder idag lärlingsplatser på Fordons- och 
transportprogrammet inriktning Karosseri och lack samt på Bygg- och 
anläggningsprogrammet inriktning Måleri.  
 
På karosseri och lack erbjuds en plats per läsår med start i årkurs två i 
samarbete med Bilskadecenter och på måleri en till tre elever. På övriga 
inriktning på ovan nämna program samt på skolans övriga 
yrkesprogram har eleverna minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt 
arbete). 
  
Att erbjuda enbart lärling på ett program är resurskrävande då lärare 
både ska bedriva undervisning på skolan samt kontinuerligt besöka 
arbetsplatser för att följa upp hur studierna går för en elev. Det för att 
kunna få med det i elevens samlade bedömning. Det innebär ofta att 
lärlingsgrupper blir väldigt små och givet nuvarande personal på 
exempelvis Bygg- och anläggningsprogrammet skulle det innebära att 
elevgruppen skulle behöva minskas från dagens 24 elever ned till runt  
12–15 elever. Vidare ställer det större administrativa krav på lärarna.  
 
Det finns även en utmaning i att få arbetsgivare att vara villiga att ta 
emot en lärling då det är ett mycket större uppdrag och med det ett 
större ansvar än att ta emot en elev på APL (arbetsplatsförlagt lärande).  
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Lindeskolan förordar därför att skolan fortsätter arbeta lika idag med att 
erbjuda lärlingsplatser i den mån det går i kombination med traditionell 
yrkesutbildning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Att Lindeskolan fortsatt arbetar för en kombination av lärlings- och 
traditionell yrkesutbildning med 15 veckors APL såsom det är idag. 

_____ 

Meddelas för åtgärd 

För kännedom 
Verksamhetschef Gy 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

BUN § 151 Dnr: BUN 2018/212 

Kulturcollege 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Återremittera ärendet till beredande nämnd i november år 2018, 
för att få kompletterande beslutsunderlag med ekonomiska 
konsekvenser, med målsättning om uppstart av kulturcollege 
höstterminen år 2019. 

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämndens beredande nämnd i september kom 
rektor vid Lindeskolan Erik Lundqvist, för att presentera förslag om 
kulturcollege. Lindeskolan har uppdragits att inledningsvis utreda 
möjligheten till att starta ett kulturcollege. Tre alternativ har utretts. 

1. Ett kulturcollege där eleven får en utökad studieplan om 200p
fördelat på tre år. Utredningen har tittat på de kurser som ingår
både i programinriktning och i programfördjupning för estetiska
programmet. En gymnasieskola får inte skapa egna kurser utan
måste erbjuda befintliga kurser som redan är antagna av
skolverket. I detta scenario skulle således samma kurser som redan
finns som karaktärsämnen på estetiska programmet kunna erbjudas
varför detta alternativ inte är att förorda.

2. Ett kulturcollege där eleven väljer kurser inom ramen för
individuellt val. Kurserna som skulle kunna erbjudas är desamma
som i alternativ 1 och med samma förutsättningar. Vi vet också av
erfarenhet att många elever främst väljer kurser som ger
meritpoäng vilket dessa kurser inte gör varför många elever då
troligen skulle välja andra kurser. Utredningen förordar inte detta
alternativ.

3. Ett kulturcollege där Lindeskolan erbjuder eleven att utveckla sitt
estetiska intresse via en kulturprofil utöver ordinarie
gymnasieprogram. I ett sådant upplägg är vi inte låsta av
kursplaner och betyg utan kan anpassa lektioner och innehåll
utifrån elevens intresse. För antagning skulle varje enskild elev
genomgå en lämplighetsbedömning. Efter avslutade studier får
eleven ett intyg på genomförd utbildning.
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Den subventionerade frivilligundervisningen erbjuds idag barn och 
ungdomar som är folkbokförda i Lindesberg. I mån av plats och till den 
faktiska kostnaden erbjuds elever från andra kommuner att delta i 
kulturskolans kurser vilket blir dyrt för den enskilde eleven.  

Med ett kulturcollege på gymnasieskolan skulle eleven kunna erbjudas 
undervisning kostnadsfritt oavsett vilken kommun de tillhör.  

Att få möjligheten till lektioner utan att behöva betala avgift eller att 
behöva lägga studiepoäng tror Lindeskolans ledning kan locka fler 
elever att välja Lindeskolan, både lokalt och nationellt.  

Kostnaden för ett kulturcollege skulle vara låg jämfört med de 
kostnader kommunen får betala när elev väljer annan skola utanför 
kommunen. Utredningen förordar att utreda detta alternativ vidare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Att skolledningen vid Lindeskolan uppdras att arbeta vidare med 
förslaget att starta ett kulturcollege.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att nämnden beslutar om återremiss i 
ärendet. 

Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar om återremiss 
i ärendet för att få kompletteringar avseende ekonomiska konsekvenser 
i beslutsunderlaget om kulturcollege. 
 _____ 

Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef Gy 
Rektor vid Lindeskolan, Erik Lundqvist 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 152   Dnr: BUN 2018/214 
 
Lindeskolans profil - namnbyte Lindeskolan / 
Lindesbergs gymnasium 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Namnet Lindeskolan ska kvarstå, med ett tillägg under namnet med 
texten Lindesbergs gymnasium. 
 
Gymnasiechef och skolledning vid Lindeskolan fortsatt får i uppdrag 
att följa upp utvecklingen på olika program både avseende kostnader, 
söktryck och kommande besparingar. Arbetet görs i samråd med 
förvaltningen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt beslut avseende ”Prioriteringar utifrån kvalitetsdagarna år 2017 
– gymnasieskola”, dnr: BUN 2017/297 fick förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda möjligheterna att ändra namnet på Lindeskolan till 
Lindesbergs gymnasium. I uppdraget ingick även att utreda vilka 
program som ska ingå och vilken profil som ska rymmas i den nya 
identiteten. 
 
Efter utredning, möten och diskussioner har skolledningen kommit 
fram till att namnet Lindeskolan är väl etablerat i vida kretsar och att 
det har ett högt symbolvärde för många människor. Det tillsammans 
med de relativt omfattande kostnader och merarbete ett namnbyte 
skulle innebära, gör att skolledningen i nuläget inte ser mervärdet i ett 
namnbyte. Skolledningen har i sin analys även tagit hänsyn till de 
betydande besparingar och neddragningar som är planerade för 
gymnasieskolan. 
 
För att inte förlora möjligheten till ökad tydlighet är förslaget att 
namnet Lindeskolan kompletteras med undertexten Lindesbergs 
gymnasium. Denna förändring skulle inte medföra stora kostnader och 
den går att implementera succesivt. Skolan kan initialt behålla och 
använda kläder, flaggor, reklammaterial och mindre skyltar inom 
skolområdet m.m. Kompletteringen Lindesbergs gymnasium kan enkelt 
föras in på olika mallar, dokument, skolans hemsida, sociala medier 
etc. utan större kostnader.  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

För att synliggöra förändringen och förstärka skolans och Lindesbergs 
kommuns marknadsföring bör det dock sättas upp en ny namnskylt på 
K-huset med tillägget Lindesbergs gymnasium under namnet 
LINDESKOLAN. 
 
Namnet LINDESKOLAN är väl förankrat och skolan har under lång tid 
haft en central roll i Lindesberg. Att byta namn skulle innebära stora 
kostnader och med tillägget Lindesbergs gymnasium erhålls en likande 
mervärden till en lägre kostnad.  
Mot bakgrund av att de ekonomiska ramarna är osäkra är det svårt att i 
nuläget konkretisera eventuella förändringar av programstrukturen vid 
Lindeskolan. Vi förordar därför att frågan utreds vidare när premisserna 
är fastslagna. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att   
 
Namnet LINDESKOLAN får kvarstå, men att det görs ett tillägg under 
namnet med texten Lindesbergs gymnasium.  
 
Gymnasiechef och skolledning vid Lindeskolan fortsatt får i uppdrag 
att följa upp utvecklingen på olika program både avseende kostnader, 
söktryck och kommande besparingar. Arbetet görs i samråd med 
förvaltningen.  
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Verksamhetschef Gy 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 153   Dnr: BUN 2018/222 
 
Granskning av hot och våld mot förtroendevalda och 
anställda 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Anta svaret till revisionen som sitt och översända svar till revisionen 
och kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande nämnd i september år 2018 tog nämnden del av 
revisionsrapporten Granskning av hot och våld mot förtroendevalda 
och anställda.  
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun 
har PwC genomfört en granskning av kommunens arbete för att 
motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda. 
Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan om 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden 
bedriver ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera 
hot och våld mot anställda och förtroendevalda. 
 
Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden 
delvis bedriver ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och 
hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda. 
 
Kontrollmål i rapporten var: 

- Förekomsten av hot och våld följs upp och analyseras 
- Risker för hot och våld har utretts och dokumenterats 
- Tillräckliga åtgärder har vidtagits utifrån genomförda 

riskanalyser och uppkomna situationer 
- Det finns förekommande rutiner och riktlinjer för att så långt 

som möjligt undvika hot och våld 
- Det finns tydliga rutiner för hur anställda ska hantera uppkomna 

situationer 
- Anställda erbjuds ett tillräckligt stöd vid uppkomna situationer 
- Förtroendevaldas situation ingår i kommunens arbete mot hot 

och våld 
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Utvecklingsstrateg Björn Österby presenterar förvaltningens svar på 
rapporten, vid beslutande nämnd i oktober. 

 Under hösten 2018 genomför barn- och utbildningsförvaltningen en 
revidering av Handlingsplanen för krissituationer. Detta arbete sker i en 
arbetsgrupp under ledning av elevhälsans chef. Den reviderade 
handlingsplanen ska vara förebyggande och förhindrande och även ge 
tydliga rutiner för hur krissituationer ska hanteras. 

Revisionen konstaterar vidare att det saknas tydliga rutiner för hur hot- 
och våldssituationer följs upp och analyseras. Förvaltningen föreslår 
därför att det tas fram sådana rutiner och att dessa förs in i 
Handlingsplanen vid hot- och våldssituationer. Rutinerna bör innehålla 
instruktioner och en anmälningsblankett till huvudmannen så att alla 
uppkomna hot- och våldssituationer kommer till huvudmannens 
kännedom, kan sammanställas, analyseras och meddelas till barn- och 
utbildningsnämnden. Avseende kontrollmålet om förtroendevaldas 
situation, bör det arbetet ingå i kommunstyrelsen övergripande 
handlingsplan mot hot och våld. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 
- Godkänna svaret på revisionens granskning av hot och våld mot

förtroendevalda och anställda.
- Utarbeta rutiner och anmälningsblankett för hot- och

våldssituationer samt föra dessa till Handlingsplanen vid hot- och
våldssituationer.

- Lägga in redovisning och analys av anmälda hot- och
våldssituationer i barn- och utbildningsnämndens årshjul för 2019.

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden antar svaret till 
revisionen som sitt och överlämnar detta till revisionen och 
kommunstyrelsen. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 _____ 

Meddelas för åtgärd 

För kännedom 
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

BUN § 154 Dnr: 

Verksamhetsbesök 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Inte genomföra verksamhetsbesök under höstterminen år 2018 
utan lägga fokus på kvalitetsdagarna under hösten: 
- Gymnasieskolan, 12 oktober
- Förskola, 18 oktober
- Grundskola 29–30 november

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har genomfört verksamhetsbesök, två 
gånger per halvår i nämndens verksamheter. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden inte genomför några 
verksamhetsbesök under hösten 2018. Att nämnden har fokus på de 
kvalitetsdagar som är inplanerade under hösten 2018: 
- Gymnasieskolan, 12 oktober
- Förskola, 18 oktober
- Grundskola 29–30 november

Och att den nya nämnden som tillträder år 2019 genomför 
verksamhetsbesök inom nämndens verksamhetsområden. 

_____ 

Meddelas för åtgärd 

För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

BUN § 155 Dnr: BUN 2018/224 

Bidrag till fristående huvudman för faktiska 
lokalkostnader 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Återremittera ärendet för att ytterligare belysa för- respektive nackdelar 
med att övergå till förslaget jämfört med nuvarande system. 

Ärendet ska komma åter till barn- och utbildningsnämnden under våren 
år 2019. 

Ärendebeskrivning 

Inom verksamhetsåren 2019–2021 genomförs strukturella förändringar 
i Lindesbergs kommun, främst inom grundskolans verksamhet. Det är 
grundskolorna i Lindesbergs tätort som anpassas till ett högre elevantal. 
Björkhagaskolan och Brotorpsskolan har elever från förskoleklass upp 
till årskurs 6. Här finns också särskolans verksamhet på 
Brotorpsskolan. I samband med detta kommer Kristinaskolan att 
avvecklas som grundskola. För Stadsskogsskolan som är ortens 
högstadieskola handlar det om att flytta in i helt nya lokaler när 
Lindbackasskolan står klar. Med planerade om- och nybyggnationer 
inom grundskolan är den beräknade ökade hyreskostnaden för hela 
kommunen 22,6 Mnkr årligen. 

Sedan 1 mars 2018 finns en förändring i skolförordningen, 4 Kap 7 §, 
som ger kommunen möjlighet att ersätta den fristående huvudmannen 
utifrån den fristående skolans faktiska kostnad så länge den är skälig. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tillämpar undantagsregeln om faktisk lokalkostnad 
per elev och år från och med 2019-01-01. Förslaget är också att denna 
tillämpning revideras årligen eller senast inför 2021. 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden från och med 2019-01-01 ersätter 
fristående huvudmän med faktisk lokalkostnad per elev inom 
verksamheterna:  
- Förskoleklass
- Grundskola årskurs 1–9
- Fritidshem

Att barn- och utbildningsnämnden sänder ärendet vidare till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.  

Att säkerställa att Lindesbergs kommun har riktlinjer för nyetablering 
och ombyggnation.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden återremitterar ärendet 
för att ytterligare belysa för- respektive nackdelar med att övergå till 
förslaget jämfört med nuvarande system. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 _____ 

Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Ekonom BUN 

För kännedom 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

BUN § 156 Dnr: BUN 2018/50 

Internkontrollplan år 2019 - barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Godkänna internkontrollplanen för år 2019 samt vidarebefordra denna 
till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober redovisar 
utvecklingsstrateg de föreslagna kontrollpunkterna för år 2019.  

Den föreslagna planen har med utgångspunkt i resultatet av 
internkontrollen för 2017 reviderats. Vissa kontrollpunkter återkommer 
och andra dras tillbaka det kommande året. Nytt för 2019 är att rutiner 
kring situationer där personal utsätts för hot och våld ska granskas inom 
ramen för internkontrollen. De processer/rutiner som ingår i 
internkontrollplan för år 2019 är följande: 

- Delegationsordning
- Arkivering
- IT-säkerhet/-sårbarhet, förvaltningens system
- Frånvarorapportering
- Likabehandlingsplaner
- Individärenden
- Verkställighet av nämndbeslut
- Hantering av kemikalier i skolans lokaler
- Lärarlegitimation
- Registerkontroll
- Uppdragshandlingar
- Hot och våld
- Attestrutiner
- Interkommunala bidrag
- Reglemente ekonomiska transaktioner
- Asylintäkter
- Upphandling/inköp
- Representation
- Kurser och konferenser
- Fristående förskolor
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna internkontrollplanen 
för 2019 samt vidarebefordra den till kommunstyrelsen. 
 _____ 

Meddelas för åtgärd 

För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Utvecklingsstrateg  
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

BUN § 157 Dnr: BUN 2018/244 

Månadsuppföljning september 2018 - barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
Uppmana till återhållsamhet inom alla verksamheter. 
Överlämna månadsuppföljning per september år 2018 till 
kommunstyrelsen. 

Bjuda in FALAB för att få information om vad som ingår i hyra för 
lokaler i form av underhåll. 

Bjuda in Claes Wilson och Åsa Jönsson för att få information om 
digitalisering i skolan. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden tar del av månadsuppföljning september 
år 2018. 

Prognosen i jämförelse med årets budgetram på 600,9 Mnkr är ett 
underskott med -2,0 Mnkr (-0,4 %). Kostnaderna hos budgetansvariga 
ryms inte inom anslagen budget. Mellan sista juni och sista september 
är prognosen oförändrad totalt sett.   

Många utmaningar finns och det är inom grundskola, IT och 
gymnasiesärskola som kostnaderna ökat ytterligare i förhållande till 
budget.  

Tilläggsbelopp för enskilda elever både inom kommunal verksamhet 
och för undervisning hos fristående huvudman fortsätter att öka och 
inom IT försämrades prognosen över sommaren med 3,5 Mnkr. Det 
betyder att budgetavvikelsen per sista september på -4,2 Mnkr 
förväntas förbättras under de sista månaderna på 2018. 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden överlämnar 
månadsuppföljningen och uppmanar alla verksamheter till 
återhållsamhet. 
_____ 

Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Claes Wilson 
Åsa Jönsson 
För kännedom 
Kommunstyrelsen  



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (34) 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

BUN § 158 Dnr: BUN 2018/7 

Mål och budget 2019–2021 - barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om effektiviseringar för 
nämndens verksamheter år 2019–2021: 

Verksamhet År 2019 År 2020 År 2021 
Förskola -900 -900 -900
Grundskola -2000 -2000 -2000
Gymnasieskola -4600 -4600 -4600
Fritidshem -200 -200 -200
Gemensam verksamhet -200 -200 -200
Central verksamhet -150 -150 -150
Särskola -150 -150 -150
Kulturskola -100 -100 -100
Totalt (tkr) enligt ramminskning -8300 -8300 -8300
Grundskola (fritidsklubb) -700 -700 -700
Gymnasieskola, interkommunala -300 -300 -300
Totalt (tkr) enligt ytterligare ramminskning -1000 -1000 -1000
Summa (tkr) -9300 -9300 -9300
Tillkommande -7000 -7000

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning för beslut i maj 
2018 på minskad ram på 8,3 mnkr. 

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningar ska ta fram ytterligare 
besparingsförslag och konsekvensbeskrivning. För Barn- och 
utbildningsnämnden innebär det ytterligare minskad ram på 1 mnkr till 
år 2019.  

Förvaltningen har presenterat konsekvensbeskrivning och förslag till 
budgetförändringar på sammanträde 2018-08-13, gällande ytterligare 
ramminskning med 1 mnkr, (totalt 9,3 mnkr). 
Kommunfullmäktige har beslutat (2018-09-27) om ramar till 
nämnderna och där ges effektiviseringsuppdrag på motsvarande -9,3 
mnkr för nämndens verksamheter budgetår 2019. 
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Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-11 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om Budget 2019 för 
verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen enligt förslag: 

Verksamhet År 2019 År 2020 År 2021 
Förskola -900 -900 -900
Grundskola -2000 -2000 -2000
Gymnasieskola -4600 -4600 -4600
Fritidshem -200 -200 -200
Gemensam verksamhet -200 -200 -200
Central verksamhet -150 -150 -150
Särskola -150 -150 -150
Kulturskola -100 -100 -100
Totalt (tkr) enligt ramminskning -8300 -8300 -8300
Grundskola (fritidsklubb) -700 -700 -700
Gymnasieskola, interkommunala -300 -300 -300
Totalt (tkr) enligt ytterligare ramminskning -1000 -1000 -1000
Summa (tkr) -9300 -9300 -9300
Tillkommande -7000 -7000

 _____ 

Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom BUN 

För kännedom 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (34)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 160 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2018-08-15 Svar på meddelande om tillsyn och begäran om 
handlingar, IVO dnr 8.5–20225/2018–9 Dnr BUN 2018/206 

  

 
2018-06-29 Anmälan om utskrivning av elev från 
Birgittaskolan i Örebro - Dnr BUN 2018/119 

  

 
Beviljat val av Storåskolan      
 
Beviljat val av Stadsskogsskolan       
 
Beviljat val av Storåskolan      
 
Beviljat val av Stadsskogsskolan       
 
2018-04-23 Ansvarsförbindelse undervisning Forshaga 
kommun Dnr BUN 2018/119 

  

 
2018-06-21 Samverkansavtal med Hagfors kommun om 
samarbete i gymnasieskolan, Älvstrandsgymnasiet för elev Dnr 
BUN 2018/119 

  

 
2018-06-27 Avtal om plats på Åsbackaskolan i Örebro Dnr 
BUN 2018/119 

  

 
2018-07-02 Avtal med Birgittaskolan om särskilda insatser för 
elev dnr 3 SKO-2018/1414 Dnr BUN 2018/119 

  

 
2018-07-04 Delegationsbeslut av förskolechef Elionor 
Pettersson om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen 
kapitel 8 Dnr BUN 2018/5 

  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (34)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-08-13 Beslut om tilläggsbelopp för barn på Trollebo 
förskola i behov av särskilt stöd höstterminen 2018  
Dnr BUN 2017/352 

  

 
2018-08-20 Beslut om tilläggsbelopp Mikaelgårdens skola 
2018-08-01 - 2018-12-31 Dnr BUN 2018/196 

  

 
2018-08-21 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Lindeskolan LS 2 2018-08-21 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-08-22 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Lindeskolan LS 2 2018-08-21 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018–08-24Delegationsbeslut av förskolechef Marie 
Fredriksson-Blom om utökad tid på förskola enligt Skollagen 
kapitel 8 2018-06-25 - 2018-09-30 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-08-29 Beslut om mottagande i Birgittaskolan dnr 2 STO-
2018/1138 Dnr BUN 2018/119 

  

 
2018-09-03 Avtal gällande förskola i Skinnskattebergs 
kommun och med 2018-08-20 Dnr BUN 2018/119 

  

 
2018-09-03 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Ekbackens skola 2018-08-27, ärendenr EKB19 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-09-03 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 7–9 vecka 35, ärendenr HT-2018-7-9 nr 1 Dnr 
BUN 2018/226 

  

 
2018-09-11 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan 7–9 under vecka 34–36, ärendenr HT-2018 7-9 nr 
3 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/226 

  

 
2018-07-05 Beslut om skolpliktens upphörande för eleven Dnr 
BUN 2018/119 

  

 
Beviljat val av Brotorpsskolan       
 
Beviljat val av Fröviskolan       
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beviljat val av Fröviskolan       
 
Beviljat val av Storåskolan      
 
Beviljat val av Storåskolan       
 
Beviljat val av Stadsskogsskolan      
 
Beviljat val av Storåskolan      
 
Avslaget val av Björkhagaskolan enligt Skollagen 10 kap 30 §       
 
Beviljat val av Fröviskolan       
 
Beviljat val av Vedevågs skola      
 
Beviljat val av Stadsskogsskolan       
 
2018-08-10 Avslaget val av Stadsskogsskolan enligt Skollagen 
9 kap 15 §     

  

 
2018-08-20 Svar på begäran om yttrande om nya uppgifter 
som anmälaren har kommit med om kränkande behandling i 
anmälan gällande Ekbackens skola i Lindesbergs kommun - 
Skolinspektionen dnr 41–2017:10631 Dnr BUN 2018/54 

  

 
2018-08-29 Komplettering i anmälan om skolsituationen för 
elev på Björkhagaskolan - Skolinspektionen dnr 41–2018:4946 
Dnr BUN 2018/157 

  

 
2018-08-30 Svar om skolsituationen för elev vid Ekbackens 
skola till Lindesbergs kommun för utredning och eventuella 
åtgärder, Skolinspektionen dnr 41–2018:4828 Dnr BUN 
2018/197 

  

 
2018-09-05 Svar på begäran om yttrande med anledning av 
anmälan om skolsituationen för elever vid Fröviskolan, 
Skolinspektionen dnr 41–2018:6249 Dnr BUN 2018/210 

  

 
2018-09-03 Delegationsbeslut skolskjutsar januari-augusti 
Skolskjutsar år 2018 Dnr BUN 2018/3 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Nämnden delgavs delegationsbeslut gällande anställningar 
Tillsvidareanställningar, 21 st 
Visstidsanställningar, 60 st 
Tjänstledigheter, 1 st  
 
Tillsvidareanställningar är av nedanstående typer av tjänster: 
- Barnskötare  
- Elevassistent 
- Fritidspedagog  
- Förskollärare 
- Handledare/samordnare 
- Klassassistent 
- Lärare 
- Lärare mellan 
- Lärare svenska  
- Lärare tidigare år 
- Speciallärare 
- Speciallärare  
- Specialpedagog 
- Studie- och yrkesvägledare 

 
Visstidsanställningar är av nedanstående typer av tjänster: 
- Barnskötare  
- Danspedagog 
- Elevassistent  
- Fritidspedagog 
- Förskollärare 
- Instruktör 
- Klassassistent 
- Lärare  
- Lärare matematik 
- Lärare restaurang- och livsmedelsprogrammet 
- Lärare slöjd/textil 
- Lärare tidigare år 
- Lärare trä/metallslöjd 
- Lärare åk 4–6 
- Musiklärare 
- Specialpedagog med ferier 
- Studie- och yrkesvägledare 
- Teaterpedagog  

__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 161 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2018-06-01 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 
samverkansgrupp 2018-06-01    

  

 
2018-06-29 Information om lagen om ny möjlighet till 
uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya 
gymnasielagen, dnr 7.2-2018-28365    

  

 
2018-07-19 Cirkulär 18:26 Ny förvaltningslag      
 
2018-08-10 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 
samverkansgrupp 2018-08-10    

  

 
2018-08-15 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och 
strategis sammanträde den 15 augusti 2018 USS § 28 - 
Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2018 för 
kommunledningskontoret Dnr BUN 2018/195 

  

 
2018-08-27 Uppföljning av kvalitetsgranskning av garanterad 
undervisningstid i gymnasieskolan vid Lindeskolan LS 2 i 
Lindesbergs kommun, dnr 40–2016:6992 - ärendet avslutas 
Dnr BUN 2017/347 

  

 
2018-09-06 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 
(beslutande)s sammanträde den 28 augusti 2018 §110 - 
Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insats 
Dnr  

  

 
2018-08-08 Meddelande om tillsyn och begäran om 
handlingar, IVO dnr 8.5–20225/2018–9 Dnr BUN 2018/206 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-09-04 Beslut med anledning av anmälan om 
skolsituationen för elev vid Ekbackens skola - 
Skolinspektionen dnr 41–2018:3742 - ärendet avslutas  
Dnr BUN 2018/98 

  

 
2018-08-02 Tillägg och ändring av Överenskommelse om 
samverkan avseende insatser inom ramen för uppdraget om att 
genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för 
nyanlända barn och elever U2018/00404S, dnr 7.4.2–2017:969 
Dnr BUN 2017/172 
 
________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 162 
 
Information goda exempel 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutande) tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Information till föräldrar 
Ordförande Linda Svahn (S) informerar om att introducerande möte för 
vårdnadshavare till elever i årskurs 7, Stadsskogsskolan var bra. 

 
________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-10-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 163 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden lyfter inga övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
 
___________ 
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