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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-13 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

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

Beslutande: Kristine Andersson (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Carina Sundén Vessling (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Liesel Ivarsson (C) ersätter Joacim Hermansson (S) 
Agnetha Lindkvist (V) ersätter Maud Segerstedt (C) 
Helene Lundin (KD) ersätter Tomas Klockars (M) 
Stefan Andersson (MP) 
Alessandro Lindskog (SD) 

Övriga deltagare: Stefan Andersson (MP) 
Alessandro Lindskog (SD) 
Thomas Lindberg, Förvaltningschef 
Björn Österby, Utvecklingsstrateg 
Jessica Andersson, Ekonom 
Muzaffer Oguz, Ekonom 
Susanne Karlsson, Lärarnas Riksförbund 
Sofia Liodden, Lärarförbundet 
Rouzbeh Isa, Sekreterare 

Utses att justera Carina Sundén Vessling (V) med Pär-Ove Lindqvist (M) som 
ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset 13 juni. 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
57 - 66 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Kristine Andersson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Carina Sundén Vessling 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Ärendeförteckning 

 
§57/22 Information om verksamheternas arbete gällande situationen i 

Ukraina 
  
§58/22 Tillägg i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 
  
§59/22 Yttrande till motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove Lindqvist 

(M) Lillemor Bodman (M) om att ge politiken en naturlig plats i 
skolan 

  
§60/22 Information om projekt kring skolskjutsar 2022 
  
§61/22 Ombudgetering investeringar 2021–2022 
  
§62/22 Återrapport om nyanländas lärande 
  
§63/22 Yttrande BUN - Grundläggande granskning av styrelsen och 

nämnderna 2021 
  
§64/22 Goda exempel 
  
§65/22 Delegationsärenden 
  
§66/22 Meddelanden 
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BUN §57/22   Dnr:  
 
Information om verksamheternas arbete gällande 
situationen i Ukraina 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen informerar om verksamheternas arbete med 
anledning av kriget i Ukraina. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger den till handlingarna. 
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BUN §58/22   Dnr: BUN 2022/32 
 
Tillägg i barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 
 

Beslut 
Nämnden beslutar anta reviderad delegationsordning för barn- 
och utbildningsnämnden daterad den 29 april 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2022 att revidera 
delegationsordning för kommunstyrelsen punkt 5.9 
Personalärenden. Förändringen innebär att rätten att utse 
förvaltningschef vid semester istället ska rapporteras till 
respektive nämnd istället för kommunstyrelsen. Beslutet 
innebär att respektive nämnd behöver uppdatera sin 
delegationsordning. 
 
Förslaget redovisas i bifogad delegationsordning, punkt 9.10, 
Rätt att utse förvaltningschef vid semester. 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar anta reviderad delegationsordning för barn- 
och utbildningsnämnden daterad den 29 april 2022. 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg BUF 
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BUN §59/22   Dnr: BUN 2022/22 
 
Yttrande till motion från Emil Wellander (M) Pär-Ove 
Lindqvist (M) Lillemor Bodman (M) om att ge politiken 
en naturlig plats i skolan 
 

Beslut 
Nämnden beslutar anta yttrandet till motionen och 
vidarebefordra det till Kommunstyrelsen. 
 
Redogörelse för hur skolans arbete med värdegrund och 
demokratiuppdrag redovisas på nämnden september 2022 och 
tas med i förvaltningens återkommande systematiska 
kvalitetsarbete för redovisning till nämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Emil Wellander 
(M), Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M) om att ge 
politiken en naturlig plats i skolan enligt punkt 1.5 i 
kommunstyrelsens Delegationsordning. 
 
Verksamhetens grunduppdrag i lagstiftningen 
Hur skolan ska arbeta med värdegrund och demokratiuppdrag 
uttrycks i skollagen i 1 kap. 4–5 §§.  
 
I 4 § anges att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn 
och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 
ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 
 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 
Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 
långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 
främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare. 
 
I 5 § anges vad gäller utformningen av utbildningen att denna 
ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor. 
 
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av 
kränkande behandling. 
 
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. 
 
Förändrad lagstiftning 2018 
 
Enligt regeringens proposition 2017/18:17 om Politisk 
information i skolan är det upp till varje skola att bestämma hur 
arbetet med skolans demokratiuppdrag ska organiseras, men 
som en del av skolans uppdrag att förbereda elever för att delta i 
demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetslivet är det 
viktigt att elever i sin utbildning ges möjlighet att ta del av 
politisk opinionsbildning. Ett delmoment i arbetet kan vara att 
bjuda in politiska partier till skolan. Genom att skolan 
exempelvis anordnar en debatt eller en utfrågning av 
företrädare för olika politiska partier kan flera viktiga 
demokratiska principer belysas för eleverna, bl.a. principen om 
fri åsiktsbildning som anges i 1 kap. 1 § första stycket RF. 
 
Propositionen 2017/18:17 om Politisk information i skolan 
ledde fram till tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § från den 1 
januari 2018: 
 
Rektorn beslutar om politiska partier ska bjudas in för att 
medverka i utbildningen. Om politiska partier bjuds in får antalet 
begränsas till samtliga de partier som är representerade i 
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antingen riksdagen, vald församling i en eller flera kommuner 
eller i Europaparlamentet. 
 
Rektorn får även bjuda in politiska partier utifrån ett annat urval 
än som anges i första stycket, om urvalet sker på en annan 
objektiv grund. 
 
Om ett begränsat antal politiska partier har bjudits in till en skola 
enligt första eller andra stycket behöver inte andra politiska 
partier som har anmält intresse för att medverka i utbildningen 
ges en sådan möjlighet. Rektorn får dock besluta att eleverna som 
ett led i utbildningen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ta del 
av information också från dessa andra politiska partier. 
 
Förvaltningens syn på aktuellt läge 
Med tillägget av Skollagen 1 kap 5 a § har rektor idag ett gott 
stöd i att hantera om, hur och när politiska partier ska bjudas in i 
undervisningen. Om politiska partier bjuds in framgår det med 
tydlighet att skolan ska göra ett objektivt urval av partier när de 
bjuds in. 
 
Skolverket har på sin webb även publicerat särskilda 
förtydliganden, t.ex. av vad som gäller kring politisk information 
i skolan och hur objektiva urval kan göras: 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-
skolfragor/politisk-information-i-skolan 
 
Förvaltningen menar att lagstiftningen efter tillägget av 1 kap 5 
a § ger rektor ett tillfredsställande stöd och möjlighet att hantera 
politisk information och partiers närvaro på skolorna i 
Lindesbergs kommun. 
 
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ska få en redogörelse 
för hur skolans arbete med värdegrund och demokratiuppdrag. 
Denna redovisas i samband med nämndens kvalitetsdagar, 
hösten 2022. 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar anta yttrandet till motionen och 
vidarebefordra det till Kommunstyrelsen. 
 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/politisk-information-i-skolan
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/politisk-information-i-skolan
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Redogörelse för hur skolans arbete med värdegrund och 
demokratiuppdrag redovisas på nämnden september 2022 och 
tas med i förvaltningens återkommande systematiska 
kvalitetsarbete för redovisning till nämnden. 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 9 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §60/22   Dnr: BUN 2022/5 
 
Information om projekt kring skolskjutsar 2022 
 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen och uppdrar åt 
förvaltningschefen att återkomma med uppföljning till 
kommande sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
På nämndens sammanträde i maj informerar 
utvecklingsstrategen om aktuellt läge vad gäller skolskjutsar i 
Lindesbergs kommun. 
 
Det projekt Region Örebro län genomför tillsammans med 
Optiplan fortskrider. Den 13 april öppnade den nya e-tjänsten 
för ansökningar och hittills har ca 200 vårdnadshavare gjort en 
ansökan om skolskjuts. 
 
Syftet med projektet är på längre sikt att optimera 
skolskjutsarna i Lindesberg bl.a. genom att effektivisera flöden 
och fordonsstorlek och därmed minska kostnaderna för 
skolskjutsarna. 

Förslag till beslut 
Nämnden tackar för informationen och uppdrar åt 
förvaltningschefen att återkomma med uppföljning till 
kommande sammanträde. 
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BUN §61/22   Dnr: BUN 2019/52 
 
Ombudgetering investeringar 2021–2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar ärendet vidare till 
Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
 
Pågående investeringsprojekt 2021–2022 inom Barn- och 
utbildningsnämndens områden är;  
95 050, Lindbackaskolan 
95 076, Inventarier grundskolan 
95 051, IT på Brotorp/Lindbacka 
 
Kommunstyrelsen har begärt att beloppen förtydligas 2022-03-
29 §42/22. 
 
Barn och utbildningsnämndens behov bedöms uppgå till 
sammanlagt 7,3 Mnkr enligt bilaga som föreslås ombudgeteras 
till år 2022 för att färdigställa påbörjade projekt.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar ärendet vidare till 
Kommunstyrelsen 
 
För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Ekonomienheten 
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BUN §62/22   Dnr: BUN 2020/113 
 
Återrapport om nyanländas lärande 
 

Beslut 
Barn-och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Biträdande verksamhetschef för grundskolan informerar om 
följande punkter inom nyanländas lärande: 
• Att leda skolutveckling 
• SKUA 
• Tillgänglig lärmiljö för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning 
• Undervisning och elevsyn som leder till goda resultat 
• Förhållningsätt och språkutvecklande arbetssätt 
• SYV-insats i förskolan 
• Jämställdhet, sexualitet och relationer 

Förslag till beslut 
Barn-och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger den till handlingarna. 
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BUN §63/22   Dnr: BUN 2022/37 
 
Yttrande BUN - Grundläggande granskning av 
styrelsen och nämnderna 2021 
 

Beslut 
Bar- och utbildningsnämnden beslutar 
 

• Anta förvaltningens förslag till svar till revisionen. 
 

• Nämnden ser gärna att den årliga dialogen med 
revisionen återupptas. 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndens sammanträde den 13 juni 2022 redovisar 
förvaltningschefen den granskning som genomförts av 
revisorerna: ”Grundläggande granskning 
av styrelse och nämnder 2021”. 
 
Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av 
styrelsens och nämndernas ansvarstagande för intern styrning 
och kontroll samt måluppfyllelse.  
 
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens 
revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 
Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt med tillräcklig intern kontroll? 
 
Revisionsobjekten i granskningen har varit Kommunstyrelsen, 
Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, 
Tillväxtnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 
 
För Barn- och utbildningsnämndens del har granskningen 
resulterat i följande resultat i de olika granskningsområdena: 
 
Ändamålsenlighet. (Baseras på revisionsfråga 5a.) 
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Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning delvis 
utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. 
 
Ekonomiskt tillfredsställande (Baseras på revisionsfråga 5b) 
Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 202X. Resultat 
mot driftbudget: 16,6 MSEK. 
 
Intern kontroll (Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d) 
Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har 
varit 
tillräcklig under år 2021. Revisionen noterar dock 
utvecklingsområden. 
 
Revisionen har använt ett signalsystem där måluppfyllelse 
bedöms genom en färgskala, grön (tillräckligt), gul (delvis) eller 
röd (otillräcklig).  
 
Måluppfyllelsen för Barn- och utbildningsnämnden avseende 
ekonomin revisionsfråga 5b bedöms därmed av revisionen som 
otillräcklig för 2021. 
 
För att utveckla verksamheten lämnas följande 
rekommendationer till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
• Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- 

och målvärden samt indikatorer för samtliga mål, för att öka 
mätbarheten. 

 
• Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå 

utvecklingsmålen. 
 
• Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå budget 

i balans. 
 
Iakttagelser och bedömningar i sin helhet för nämnden framgår i 
bifogad rapport som har behandlats och godkänts av 
revisorerna vid sammanträdet 2022-04-14. 
 
Revisorerna önskar separata svar från styrelsen och respektive 
nämnd senast 2022-08-31. 
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar 
Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter stod för stora 
utmaningar 2021 med budgeten. Redan i mars 2021 aviserades 
en prognos för helåret på -17,0 Mnkr. Resultatet blev -16,6 
Mnkr. Störst avvikelse mot budget stod skolskjuts och elevresor 
för och denna del beslutade BUN 2020-11-09 (§112/20) om att 
vidta åtgärder kring.  
 
År 2020 föreslog nämnden till Kommunstyrelsen att väcka 
ärende i Kommunfullmäktige och avisera en budgetvarning 
2021 för skolskjuts.  
 
Kvaliteten på skolskjutsen klarade BUN av men inte inom de 
angivna ekonomiska ramarna. Barn- och utbildningsnämnden 
anser att vidtagna åtgärder för att få hjälp med de kraftigt 
stigande kostnaderna är tillräckliga.  
 
Till 2021 beslutades om en besparing på -4,5 Mnkr och svårast 
att få helårseffekt på genomförda effektiviseringar har funnits 
inom gymnasieskola. Här har en genomlysning av Lindeskolans 
ekonomi presenterats för Barn- och utbildningsnämnden 2021-
12-08 av KPMG. En extern rapport som belyser alla delar på 
gymnasieskola och har presenterat ett antal vägar att uppnå en 
budget i balans framåt. Ett pågående arbete som förväntas ge 
effekt på resultatet redan 2022. Här anser Barn- och 
utbildningsnämnden att vidtagna åtgärder är tillräckliga men att 
arbetet är pågående och inte avslutat.  
 
Den tredje största utmaningen med en budget i balans är det 
växande elevantalet inom särskolans område. Här har Barn- och 
utbildningsnämnden inte verkställt besparingar då uppdraget 
utökats med fler elever. Inför 2024 finns ett beslut i 
Kommunfullmäktige att införa en volymjusteringsmodell. Vilken 
påverkan det har för eleverna på särskolan är inte klarlagd än, 
men förhoppning finns att verksamheten kompenseras för det 
ökade elevantalet. Om så inte är fallet så behöver de andra 
verksamheterna effektivisera genom att budget flyttas från dem 
till särskola. En svår del då även statliga bidrag minskar över 
åren och redan krav på effektivisering föreligger. 
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Inom särskolans område finns utmaningar som inte är 
finansierade 2022 men bedömningen är att störst effekt på en 
budget i balans fås genom att lägga mest krut på de två övriga 
delarna då skolskjuts och gymnasieskola är två stora områden 
med större ekonomiska utmaningar än särskola eftersom 
volymjustering förväntas införas 2024 och verksamheten växt 
så pass mycket att verksamheten hushåller med de resurser där 
det är möjligt. Vidtagna åtgärder av rektor, verksamhetschef och 
förvaltning förväntas få små effekter då ytterligare barn och 
elever är på väg in i verksamheten. 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar anta förvaltningens förslag till svar till 
revisionen. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Kristine Andersson (S) yrkar på följande tilläggsförslag:  
 

• Nämnden ser gärna att den årliga dialogen med 
revisionen återupptas. 

 
Zaki Habib (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar bifall till Kristine 
Anderssons tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågan om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag med Kristine Anderssons tilläggsförslag och finner så 
beslutat. 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
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BUN §64/22   Dnr:  
 
Goda exempel 
 

Beslut 
Goda exempel läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
 
Följande goda exempel lyftes under dagens sammanträde: 
 

• Zaki Habib (S) lyfter skolavslutningen på Brotorpsskolan 
 

• Kristine Andersson, lyfter studentfriande på Lindeskolan 
och alla elever som har tagit studenten. 

 
• Jari Mehtäläinen (SD) lyfter studentfirandet på 

Lindeskolan och utbudet, samt vikten av 
yrkesutbildningar som finns på Lindeskolan. 

Förslag till beslut 
Goda exempel läggs till handlingarna 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 17 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §65/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
-- Beviljat val av förskolan Mariedal Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Fröviskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Fröviskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Lindbackaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Lindbackaskolan Dnr    

 
2022-04-04 Delegationsbeslut av Christina Karlkvist 
2022-04-04 om beviljad utökad tid på förskolan enligt 
skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-05-10 Svar till Skolinspektionen 2022-03-04 om 
föreläggande med anledning av anmälan avseende 
Brotorpsskolan, dnr SI 2021-6813 Dnr BUN 2021/99 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 18 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-05-18 Delegationsbeslut av Anna Unosson 2022-
05-18, om beviljad utökad tid på fritidshem enligt 
skollagen kap 14 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-04-20 Avtal om Interkommunal skolgång 
Förskola i Arboga kommun Dnr BUN 2022/4 

  

 
2022-04-20 Avtal om Interkommunal skolgång 
Förskola i Arboga kommun Dnr BUN 2022/4 

  

 
2022-04-20 Avtal om Interkommunal skolgång 
Fritidshem i Arboga kommun Dnr BUN 2022/4 

  

 
2022-04-25 Beviljat val av Fröviskolan Dnr BUN 
2022/3 

  

 
2022-04-26 Delegationsbeslut av Pim Eriksson 2022-
03-31, 2022-04-26 om beviljad utökad tid på förskolan 
enligt skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-05-30 Delegationsbeslut av Piia Dahlberg 2022-
05-30, om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-05-30 Delegationsbeslut av Malin Agnesdotter 
2022-05-30, om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
 
2022-06-09 Anställningar BUN 2022-02-23 - 2022-06-
09 Dnr BUN 2022/2 

  

 
 
-- Beslut om avstängning av elev Lindeskolan 
enligt 5 kap 17 punkterna 3 och 4 § Skollagen 2022-05-
23 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-05-02 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
höstterminen 2022 Dnr BUN 2021/93 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-05-02 Beslut om tilläggsbelopp Pysslingen 
förskolor och skolor AB höstterminen 2022 Dnr BUN 
2021/98 

  

 
2022-05-03 Beslut om om tilläggsbelopp Löa skola, 
förskolan Trollebo höstterminen 2022 Dnr BUN 
2021/94 

  

 
2022-05-03 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola, 
förskolan Trollebo höstterminen 2022 Dnr BUN 
2021/94 

  

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §66/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 

Förslag till beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Kristine Andersson (S) yrkar på följande tilläggsförslag:  
 

• Nämnden får en återrapport om situationen på 
Brotorpsskolan till sammanträdet i augusti 2022. 

Beslutsgång 
Ordförande frågan om nämnden kan besluta enligt liggande 
förslag med Kristine Anderssons tilläggsförslag och finner så 
beslutat. 
 
 
2022-04-04 Protokoll från samverkansgrupp 
Lindeskolan 2022-04-04 Dnr  

  

 
2021-12-06 Protokoll från samverkansgrupp 
Lindeskolan 2021-12-06 Dnr  

  

 
2022-03-07 Protokoll från samverkansgrupp 
Lindeskolan 2022-03-07 Dnr  

  

 
2022-05-09 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2022-05-09 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-05-09 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2022-05-09 (Björken, Haga, 
Grönsiskan) Dnr  

  

 
2022-05-10 Protokoll från Hagabacken skolas 
samverkansgrupp 2022-05-10 Dnr  

  

 
2022-05-12 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2022-05-12 Dnr  

  

 
2022-05-12 Synpunkter från uppgiftslämnare i ärende 
klagomål på verksamheten för elev vid Brotorpsskolan, 
barn- och elevombudet (BEO) Skolinspektionen dnr SI 
2022:826 Dnr BUN 2021/118 

  

 
2022-03-22 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2022-03-22 (Björken, Haga, 
Grönsiskan) Dnr  

  

 
2022-05-24 Protokoll från Brotorpsskolans 
samverkansgrupp 2022-05-24 MOS (Modersmål och 
studiehandelning) Dnr  

  

 
2022-05-24 Beviljat val av Lindbackaskolan för 
perioden VT 2022 -Avslag för perioden HT 2022 Dnr  

  

 
2022-05-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 maj 2022 § 75 - Mål och budget 
2022 Medlemsbidrag till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen Dnr  

  

 
2022-05-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 maj 2022 § 76 - Ekonomisk 
uppföljning - mars 2022 Dnr BUN 2022/27 

  

 
2022-05-25 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 maj 2022 § 72 - Mål- och budget 
2023 och Verksamhetsplan 2024–2025 Dnr BUN 
2022/29 

  

 
2022-05-30 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2022-05-30 Dnr  

  



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2022-05-30 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 maj 2022 § 77-
Arvodesbestämmelser 2022-2026 Dnr  

  

 
2022-05-30 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 17 maj 2022 § 88 - 
Kommunövergripande strategi för ett stärkt 
föräldraskapsstöd i Lindesbergs kommun Dnr BUN 
2022/12 

  

 
2022-01-31 Protokoll från samverkansgrupp 
Lindeskolan 2022-01-31 Dnr  

  

 
 
2022-05-06 Beslut av Skolinspektionen 2022-05-06 i 
tillsyn av huvudmannens ansvarstagande för arbetet 
med trygghet och kränkande behandling på Vedevågs 
skola, Skolinspektionen dnr SI 2022:1631-ärendet 
avslutas Dnr BUN 2022/19 

  

 
2022-06-09 Rapport barn- och elevskador april - maj 
2022 Dnr BUN 2022/5 

  

 
2022-06-09 Rapport barn- och elevtillbud april och maj 
2022 Dnr BUN 2022/5 

  

 
2022-06-09 Månadsrapport barn- och elevkränkningar 
april 2022 Dnr BUN 2021/75 

  

 
2022-06-09 Månadsrapport barn- och elevkränkningar 
maj 2022 Dnr BUN 2021/75 

  

 
2022-04-25 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 § 
28-Revisionsberättelse 2021 Lindesbergs kommun Dnr  

  

 
2022-04-25 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 § 
27 - Årsredovisning 2021 Dnr BUN 2022/15 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 23 (23) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-06-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-05-25 Beslut i Skolinspektionen 2022-05-25 om 
uppföljning av beslut 2022-03-04 i tillsyn av 
Brotorpsskolan (dnr SI 2021–6813), Skolinspektionen 
dnr SI 2022:4897 - ärendet avslutas Dnr BUN 2021/99 
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