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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden 
 

 2021-02-08  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-08 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-12:20 

Beslutande: Linda Svahn (S)  
Joacim Hermansson (S), deltar på distans  
Zaki Habib (S), deltar på distans  
Magnus Storm (C), deltar på distans  
Carin Sundén Vessling (V), deltar på distans  
Pär-Ove Lindqvist (M), deltar på distans  
Tomas Klockars (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: 

Lillemor Bodman (M), deltar på distans och ersätter Maud Segerstedt (C) 

Övriga Deltagare: Rouzbeh Isa, Sekreterare  
Thomas Lindberg, Förvaltningschef  
Björn Österby, Utvecklingsstrateg 
Jessica Andersson, ekonom 
Marta Eriksson, ekonom 
Staffan Hörnberg, gymnasiechef 
Åsa Jönsson, bitr.verksamhetschef grundskolan 
Sofia Liodden, Lärarförbundet  
Susanne Karlsson, Lärarnas Riksförbund 

Utses Att Justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Lillemor Bodman (M) som ersättare  
Justeringens Plats 
Och Tid: 

Kanslienheten 17 februari 2021.  

 
UNDERSKRIFTER: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
15 - 26 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-02-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§15/21 Godkänna deltagande på distans 
  
§16/21 Pedagogiska priset 2020–2021 
  
§17/21 Pedagogiska priset, inriktning och struktur 
  
§18/21 Uppföljning av internkontroll år 2020 
  
§19/21 Årsredovisning 2020 
  
§20/21 Information om finskt förvaltningsområde 
  
§21/21 Redovisning Olycksfall läsåret 2019/2020 
  
§22/21 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 
  
§23/21 Delegationsärenden 
  
§24/21 Meddelanden 
  
§25/21 Goda exempel 
  
§26/21 Övriga frågor 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-02-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §15/21   Dnr:  
 
Godkänna deltagande på distans 

Beslut 
 
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19.    

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. 

Förslag till beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19.   

_____ 
  



 

 Sammanträdesprotokoll 4 (19) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-02-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §16/21   Dnr: BUN 2020/96 
 
Pedagogiska priset 2020–2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Ändra tema till Måluppfyllelse. 

• Att fastställa inriktningen på nämndens pedagogiska pris för 
läsåret 2020–2021 enligt följande: 

”Den framgångsrike pedagogen är flexibel i sitt val av 
undervisningsstrategier och möjliggör därmed för barn och 
elever att lära sig på olika sätt. Undervisningsstrategierna vilar 
på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet och det 
går tydligt att påvisa goda resultat i förhållande till gällande 
strävans- eller uppnåendemål.” 

”Det pedagogiska priset för läsåret 2020-2021 tilldelas den 
pedagog/arbetslag/enhet inom barn- och 
utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun som bedriver 
en sådan undervisning att denna leder till maximal utveckling 
och lärande för barnet eller eleven.” 

Ärendebeskrivning 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari 2021 
redovisar utvecklingsstrategen förslaget till inriktning på det 
pedagogiska priset för läsåret 2020-2021. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Att fastställa inriktningen på nämndens pedagogiska pris för 
läsåret 2020–2021 enligt följande: 

”Den framgångsrike pedagogen är flexibel i sitt val av 
undervisningsstrategier och möjliggör därmed för barn och 
elever att lära sig på olika sätt. Undervisningsstrategierna vilar 
på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet och det 
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 2021-02-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

går tydligt att påvisa goda resultat i förhållande till gällande 
strävans- eller uppnåendemål.” 

”Det pedagogiska priset för läsåret 2020-2021 tilldelas den 
pedagog/arbetslag/enhet inom barn- och 
utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun som bedriver 
en sådan undervisning att denna leder till maximal utveckling 
och lärande för barnet eller eleven.” 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår följande ändringsförslag: 
 
Ändra rubricering till: Måluppfyllelse 

Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Pär-Ove Lindqvist (M) 
ändringsförslag och finner så beslutat. 

För åtgärd: 
Förvaltningschef 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 6 (19) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-02-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §17/21   Dnr: BUN 2020/97 
 
Pedagogiska priset, inriktning och struktur 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

• Att utöka möjligheten till förslag till mottagare av nämndens 
årliga pedagogiska pris. Elever, vårdnadshavare och andra 
medborgare ska framöver kunna komma med förslag på 
pedagoger de anser ska tilldelas pedagogiska priset. 

Förslagen ska tas emot genom en e-tjänst som öppnas under 
våren 2021. 

Ärendebeskrivning 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari 
2021 visar utvecklingsstrategen ett förslag till e-tjänst tänkt att 
användas för att vårdnadshavare, elever och andra medborgare 
ska kunna föreslå mottagare till nämndens årliga pedagogiska 
pris. 

Den tidigare rutinen, där intresserade pedagoger och arbetslag 
själva anmält sina arbetssätt och projekt, har upplevts som 
omständlig och kan ha motverkat syftet att få in flera olika 
förslag till nomineringar av mottagare. 

E-tjänsten är tänkt att fungera som en första väg in till 
nomineringar av mottagare. Inkomna förslag bearbetas av 
förvaltningen och tillställs därefter nämnden för beslut om 
vinnare av det pedagogiska priset. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Att utöka möjligheten till förslag till mottagare av nämndens 
årliga pedagogiska pris. Elever, vårdnadshavare och andra 
medborgare ska framöver kunna komma med förslag på 
pedagoger de anser ska tilldelas pedagogiska priset. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslagen ska tas emot genom en e-tjänst som öppnas under 
våren 2021. 

För åtgärd: 
Förvaltningschef 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §18/21   Dnr: BUN 2020/12 
 
Uppföljning av internkontroll år 2020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 

• Godkänna de redovisade kontrollmomenten. 
• Uppdra åt förvaltningen att se över och utarbeta rutiner kring 

riskbedömningar vid organisationsförändringar. 

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari 
2021 redovisar utvecklingsstrategen de genomförda 
kontrollmomenten inom ramen för internkontrollen för 
verksamhetsåret 2020. Kommunfullmäktige beslutade i februari 
2019 om ny styrmodell för ledning och styrning. Styrmodellen 
ska infördes 2019 gäller fullt ut från och med 2020. 

Den nya styrmodellen påverkar även internkontrollen. Från 
2021 ska internkontrollen bygga 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.  

Spridandet av Corona-pandemin under 2020 påverkade 
möjligheten att genomföra flera kontrollmoment. Till 
delårsredovisningen för tertial 2 2020 redovisades därför 
endast två kontrollmoment. Resterande genomförda moment 
redovisas här i samband med årsredovisningen i februari 2021. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Godkänna de redovisade kontrollmomenten. 
• Uppdra åt förvaltningen att se över och utarbeta rutiner kring 

riskbedömningar vid organisationsförändringar. 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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BUN §19/21   Dnr: BUN 2021/10 
 
Årsredovisning 2020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

• Godkänna årsredovisning 2020 med en redaktionell ändring om 
att presenation av resultat för ht 2020 tas bort. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en 
årsredovisning för verksamhetsåret 2020. I årsredovisningen 
framkommer hur medel har fördelats och använts samt de 
resultat som erhållits. 

Nämndens ekonomiska resultat pekade länge mot ett 
underskott, men i slutet av året var ekonomin i balans. Även 
måluppfyllelsen bland barn och elever uppvisade en positiv 
trend avseende år 2020. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Godkänna årsredovisning 2020 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår följande ändringsförslag: 

En redaktionell ändring om att presentation av resultat för ht 
2020 tas bort. 

Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag med Pär-Ove Lindqvist (M) 
ändringsförslag och finner så beslutat. 

 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrels 
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BUN §20/21   Dnr: BUN 2018/217 
 
Information om finskt förvaltningsområde 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Tacka för information och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnd informeras om finskt 
förvaltningsområde med specifika delar ur nationella 
minoritetslagen (2009:724) som rör språket, förskola och skola. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Tacka för information och lägga den till handlingarna 
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BUN §21/21   Dnr: BUN 2020/82 
 
Redovisning Olycksfall läsåret 2019/2020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Tacka för informationen 

Ärendebeskrivning 

Analyser av olycksfall i Lindesbergs kommuns förskolor och skolor 
redovisas till barn- och utbildningsnämnden två gånger per år.  

Antalet rapporterade olycksfall har de senaste åren legat relativt 
konstant från termin till termin. Den övervägande delen av 
olycksfallen äger rum under fri lek och rastaktiviteter utomhus. 
Detta gäller framför allt i förskolan och de yngre årskurserna i 
grundskolan. Denna typ av olycksfall är svåra att bygga bort 
riskerna runt. Kommunikation med barn/elever om risker och 
faror är väsentligt. 

I lektionssammanhang är olycksfall i samband med idrottslektioner 
överrepresenterade.  

Under 2021 går barn- och utbildningsförvaltningen in i ett digitalt 
system, STELLA, som är en modul kopplad till Adato. Förändringen 
innebär en enklare hantering av olycksfall och tillbud i framtiden.  
 
Läsåret 2019–2020  
 
Förskolor: 38 anmälda fall  
Grundskolor: 47 anmälda fall 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden tacka för informationen. 
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BUN §22/21   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen informerar om det senaste med anledning av 
coronapandemin. 

Förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

 
_____ 
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BUN §23/21 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
Delegationsbeslut av förskolechef Elionor Pettersson om 
beviljad utökad tid på förskola enligt Skollagen kapitel 8 
2021-01-01 - 2021-06-30 Dnr BUN 2021/2 

  

 
02.02.2021 Komplettering i anmälan om kränkande 
behandling vid Fröviskolan, Skolinspektionens dnr SI 
2020:6860 Dnr BUN 2020/90 

  

 
11.01.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-12-12, ärendenr 20-76 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 7 2021 Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
11.01.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-12-17, ärendenr 12 - återkoppling 
till huvudmannen senast vecka 7 2021 Dnr BUN 
2020/74 

  

 
14.01.2021 Komplettering i anmälan med dnr SI 
2020:7784 kring särskilt stöd för elev på 
Stadsskogsskolan, Skolinspektionens dnr SI 2020:8439 
Dnr BUN 2020/102 

  

 
14.01.2021 Beslut om tilläggsbelopp Karl Johans skola 
Örebro 2021-01-01 - 2021-06-30 

  

 
15.01.2021 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola enligt 
Skollagen kapitel 8 2020-12-01 - 2020-12-31 Dnr BUN 
2021/2 
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18.01.2021 Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 18 januari 2021 
§ 2 - Fortsatt fjärr- och distansundervisning vid 
Lindeskolan vårterminen 2021 Dnr BUN 2020/24 

  

 
18.01.2021 Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 18 januari 2021 
§ 1 - Beslut om distansundervisning vid 
Stadsskogsskolan, Storåskolan 7–9 och Fröviskolan 7–9 
Dnr BUN 2020/33 

  

 
19.01.2021 Yttrande kring överklagat beslut om 
Tilläggsbelopp Löa skola 2021 

  

 
20.01.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-01-13,  ärendenr 20-21-18 - 
återkoppling till huvudmannen senast 2021-02-12 Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
21.01.2021 Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 18 januari 2021 
§ 3 - Beslut om distansundervisning vid 
Stadsskogsskolan Dnr BUN 2020/33 

  

 
21.01.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Fröviskolan F-6 2020-12-17, ärendenr 20-21-11 - 
återkoppling till huvudmannen senast 2021-02-19 Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
21.01.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
vid Fröviskolan F-6 2020-01-14, ärendenr 20-21-10 - 
återkoppling till huvudmannen senast 2021-02-19 Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
21.01.2021 Delegationsbeslut av verksamhetschef 
grundskola om beviljat val av Storåskolan 

  

 
26.01.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan Norra 2021-01-19, ärendenr VT 7 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 8 2021 Dnr 
BUN 2020/74 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 15 (19) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-02-08  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
26.01.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan Norra 2021-01-19, ärendenr VT 8 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 8 2021 Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
26.01.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan Norra 2021-01-20, ärendenr VT 9 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 8 2021 Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
26.01.2021 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola 2020-12-03, ärendenr Ht 20-1 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 
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BUN §24/21 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
03.02.2021 Delegationsbeslut av förskolechef Elionor 
Pettersson om beviljad utökad tid på förskola enligt 
Skollagen kapitel 8 2021-01-01 - 2021-06-30 Dnr BUN 
2021/2 

  

 
12.01.2021 Överenskommelse (ÖK1) om samverkan 
mellan Skolverket och Lindesbergs kommun om 
nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för 
uppdraget att stärka utbildningens kvalitet för 
nyanlända barn och elever (U2019/03787S), dnr 7.4.2-
2020:1969 Dnr BUN 2020/113 

  

 
13.01.2021 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2021-01-13 Dnr  

  

 
14.12.2020 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2020-12-14 Dnr  

  

 
15.12.2020 Protokoll från förskolor östra/västra 
samverkansgrupp - Kyrkberget, Tallbacken och 
Stöttestenen 2020-12-15 Dnr  

  

 
18.12.2020 Regionstyrelsen nr 20 Överenskommelse 
staten och SKR psykisk hälsa suicidprevention 2021-
2022 Dnr  

  

 
21.01.2021 Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg 2021-
01-21 målnr 5470-20 om överklagat beslut i 
Migrationsverket 2020-04-09, dnr 2019-302419 - 
överklagan avslås Dnr BUN 2020/46 
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21.01.2021 Dom i Förvaltningsrätten i Göteborg 2021-
01-21 målnr 5464-20 om överklagat beslut i 
Migrationsverket 2020-03-27, dnr 2019-302418 - 
överklagan avslås Dnr BUN 2020/46 

  

 
21.01.2021 Beslut från Skolinspektionen i granskning 
av skolors läromedelsstrategi, Fröviskolan, 
Skolinspektionens dnr 2020:1237 - uppföljning till 
Skolinspektionen senast 2021-07-21 Dnr BUN 2020/77 

  

 
22.01.2021 Anmälan om personuppgiftsincident 2021-
01-19 gällande personuppgift som delats via Teams vid 
Lindeskolan Dnr BUN 2021/13 

  

 
27.01.2021 Tematisk kvalitetsgranskning om det 
strategiska arbetet med kompetensutveckling Dnr BUN 
2021/12 
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BUN §25/21 
 
Goda exempel 

Beslut 
 
Goda exempel läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Helene Lundin (KD) lyfter informationsvideo om betygssystem i 
grundskolan som skickats ut till vårdnadshavare med barn i 
grundskolan. 
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BUN §26/21 
 
Övriga frågor 

Beslut 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  
 
Samtliga ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden får deltaga i årets Skolriksdag som sker på 
distans. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Linda Svahn (S) informerar om Skolriksdagen 2021 och föreslår 
att samtliga ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden får deltaga i årets Skolriksdag som sker på 
distans. 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Linda Svahn 
(S) förslag och finner så beslutat. 
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