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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-02-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-14 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09:00-12:00 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Lillemor Bodman (M) tjänstgörande, ers Tomas Klockars (M) 
Agnetha Lindkvist (V) 
Kent Wanberg (S) tjänstgörande, ers Joacim Hermansson (S) 
Helene Lundin (KD) 
Intisar Alansari (S) tjänstgörande, ers Maud Segerstedt (C) 

Övriga deltagare: Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Jessica Andersson, ekonomienheten 
Muzaffer Oguz, ekonomienheten 
Michael Tybell, verksamhetschef grundskola 
Kristina Öhrn, verksamhetschef förskola 
Staffan Hörnberg, verksamhetschef gymnasium 
Sofia Liodden, Lärarförbundet 
Susanne Karlsson, Lärarnas Riksförbund 
Claudia Auer Åhlgren, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist ers Lillemor Bodman 
Justeringens plats 
och tid: 

Lindesbergs kommunhus, 2022-02-17, 13.00 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
20 - 28 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Kristine Andersson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Ärendeförteckning 

 
§20/22 Kvalitetsdagar år 2022 
  
§21/22 Årsredovisning 2021 för barn- och utbildningsnämnden 
  
§22/22 Uppföljning av internkontroll 2021 för barn- och 

utbildningsförvaltningen 
  
§23/22 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för barn- och 

utbildningsförvaltningen 
  
§24/22 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 
  
§25/22 Goda exempel 
  
§26/22 Övriga frågor 
  
§27/22 Delegationsärenden 
  
§28/22 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §20/22   Dnr: BUN 2021/115 
 
Kvalitetsdagar år 2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besluta att: 
Genomföra kvalitetsdagar för förskola, grund- och 
grundsärskola samt gymnasieskola under hösten år 2022:  
14, 19 och 20 oktober. 
 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetsdagarna syftar till att informera om nämndens 
verksamhetsområden. Under dessa dagar informeras om bland 
annat måluppfyllelse och utvecklingsområden för respektive 
verksamhet. 
 
Förvaltningen föreslår att kvalitetsdagar genomförs under 
hösten 2022 då siffror gällande måluppfyllelse finns tillgängliga. 
Förslagsvis genomförs dessa dagar under tre dagar, en dag per 
verksamhet.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att: 
1. Genomföra kvalitetsdagar för förskola, grund- och 

grundsärskola samt gymnasieskola under hösten 2022.  
 

För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
 

För kännedom: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §21/22   Dnr: BUN 2022/15 
 
Årsredovisning 2021 för barn- och 
utbildningsnämnden 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

 Godkänna årsredovisning 2021 för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter samt vidarebefordra 
den till kommunstyrelsen. 

 Samt föreslå kommunstyrelsen att pågående 
investeringar från år 2021 ombudgeteras till år 2022 
enligt följande: 
1. 16,3 mnkr för projekt Lindbackaskolan  

(projektnr 95050) 
2. 0,5 mkr för projekt IT	på	Brotorpsskolan/	

Lindbackaskolan (projektnr 95051) 
3. 0,5 mnkr för projekt Inventarier	grundskola  

(projektnr 95076) 
4. 0,3 mnkr för projekt Idrottshall	Ekbackens	skola 

(projekt nr 95020) 
 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet den 14 februari 2022 redovisar 
förvaltningschefen verksamhetsberättelse och årsredovisning 
för 2021 avseende nämndens ansvarsområden. 
 
Måluppfyllelsen har under 2021 överlag förbättrats inom 
nämndens verksamhetsområden. 
 
Det ekonomiska resultatet för 2021 uppgår till -16,6	Mnkr för 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Detta motsvarar 
-2,5 % i avvikelse mot budget. 
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen att vissa pågående 
investeringar från 2021 ska ombudgeteras till 2022. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 

Nämnden beslutar 
 Godkänna årsredovisning 2021 för barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter samt vidarebefordra den 
till kommunstyrelsen. 

 Föreslå kommunstyrelsen att pågående investeringar från 
2021 ombudgeteras till 2022 enligt följande: 

 
1. 16,3 mnkr för projekt Lindbackaskolan (projektnr 95050) 
2. 0,5 mkr för projekt IT	på	Brotorpsskolan/Lindbackaskolan 

(projektnr 95051) 
3. 0,5 mnkr för projekt Inventarier	grundskola (projektnr 

95076) 
4. 0,3 mnkr för projekt Idrottshall	Ekbackens	skola (projekt nr 

95020) 
 
 
 

För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §22/22   Dnr: BUN 2021/85 
 
Uppföljning av internkontroll 2021 för barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna de 
redovisade kontrollmomenten, efter korrigering, och överlämnar 
uppföljningen till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs 
effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet 
är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I 
praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 
 
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 
60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret 
för att tillse att det finns en god internkontroll i Lindesbergs 
kommun. Detta reglemente syftar till att med rimlig grad kunna 
säkerställa att kommunen bedriver en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering 
och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, 
föreskrifter, riktlinjer och tillämpningar mm. 
 
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och ska 
ses som en del av arbetet med det systematiska 
kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudmannen att 
utföra sin uppsiktsplikt av verkställigheten av det offentliga 
uppdraget. 
 
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av 
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa 
grunduppdraget, genom att identifiera risker som kan påverka 
att grunduppdraget inte uppfylls. Nämnden säkerställer genom 
en tillfredsställande intern kontroll att ändamålsenlig 
verksamhet bedrivs och att det finns en efterlevnad av 
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Internkontrollen omfattar: 
• Uppföljning av kontrollmoment. 
• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer 
följs i organisationens verksamheter. 
• Identifiering av brister. 
• Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att 
brister fortgår eller återupprepas. 
• Årlig sammanställning och analys som presenteras för 
huvudman. 
 
 
Spridandet av Corona-pandemin under 2020 och 2021 har 
påverkat möjligheten att genomföra vissa kontrollmoment. 
Genomförda kontrollmoment har därför i huvudsak utförts 
genom digital kontroll.  
 
Till största delen har internkontrollen för 2021 genomförts utan 
rapporterade avvikelser. Undantaget är rapportering av 
frånvaro och kvittering av lektioner. Ett byte av 
verksamhetssystem under hösten 2021 har inneburit att 
närvaro- och kvitteringsstatistik måste tas ut ur två olika 
system. Från våren 2022 är detta åtgärdat. 
 
Under vintern 2021-2022 har det genomförts en övergång till 
digital rapportering av barns och elevers tillbud och olycksfall 
samt kränkande behandling. Övergången innebär ett enklare 
handhavande av rapportering och uttag av statistik. 
 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade 
kontrollmomenten och överlämnar uppföljningen till 
kommunstyrelsen. 
 

För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §23/22   Dnr: BUN 2022/14 
 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
för barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
uppdrar åt förvaltningschefen att till sammanträdet i mars 
återkomma med en fullständig redovisning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 2021. 
 

Ärendebeskrivning 
 
För 2021 genomför samtliga enhetschefer i barn- och 
utbildningsförvaltningen en checklista för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  
 
På nämnden i februari redovisar utvecklingsstrategen 
sammanställningen så långt den just nu är genomförd.  
 
Ärendet föreslås återkomma på nämndens sammanträde i mars 
med en fullständig redovisning. Den gemensamma 
sammanställningen vidarebefordras därefter till 
kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
uppdrar åt förvaltningschefen att till sammanträdet i mars 
återkomma med en fullständig redovisning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 2021. 
 

Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef 

För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §24/22   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar barn- och 
utbildningsnämnden om lägesbilden inom förvaltningens arbete 
i nuläget gällande covid-19. 
 
Förvaltningens verksamheter fortsätter att arbeta utifrån det 
ansvar man har att hindra smittspridning. 
 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §25/22   Dnr:  
 
Goda exempel 
 

Beslut 
Inga exempel lyftes vid beredande nämnd i januari år 2022 

Ärendebeskrivning 
 
 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
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 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §26/22   Dnr:  
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger övriga frågor till 
handlingarna samt beslutar att barn- och utbildningsnämnden 
ska delta vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR webbsända 
utbildning kring Politiska partier i skolan, den 28 mars 2022. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående övriga frågor lyftes vid beslutande 
nämndsammanträde i februari år 2022: 
 
Ordförande Kristine Andersson (S) informerar barn- och 
utbildningsnämnden om Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 
entimmes webbsänd kurs kring Politiska partier i skolan. Barn- 
och utbildningsnämnden deltar gemensamt den 28 mars 2022 
för att ta del av kursen, samt ha en efterföljande diskussion. 
Webbsändningen startar kl.14.00. 
 
Lillemor Bodman (M) efterfrågar information om hur 
förvaltningen arbetar med projektet kring nyanländas lärande 
Skolverket samt hur förvaltningen arbetar med återanvändning 
och sopsortering inom skolorna. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) efterfrågar redovisning av 
delegationsbeslut gällande anställningar. 
Björn Österby utvecklingsstrateg informerar om att redovisning 
kommer att vid nämndens sammanträde mars år 2022. 
 
Ingrid Rörick Richter (L) framför önskemål om att nämnden ska 
besöka Lindbackaskolan. 
 
Agneta Lindqvist (V) frågar om det finns någon kontaktpolitiker 
för grundsärskolan. 
Nämnden beslutade år 2019 att upphöra med 
kontaktpolitikerverksamheten och ersatta denna med 
verksamhetsbesök för nämnden. 
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 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Meddelas för åtgärd 
 

För kännedom 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-02-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §27/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Ordförandebeslut om stängning av förskola på grund av 
personalbrist Nattviolen 2022-02-13 Dnr BUN 2022/17 

 
2022-01-24 Ordförandebeslut om avgiftsreduktion 
fritids och förskola Dnr BUN 2022/11 

 
 
Ordförandebeslut om fjärr-/distansundervisning vid 
Storåskolan årskurs 7 och 8 under perioden 27 januari 
till 28 januari 2022 Dnr BUN 2020/33 

 
Beviljat val av Björkhagaskolan  

 
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts sammanträde den 21 januari 2022 § 2 - 
Beslut om att införa fjärr-/distansundervisning vid 
Storåskolan årskurs 7 och 8 under perioden 24 januari 
till 26 januari 2022 Dnr BUN 2020/33 

 
2022-01-03 Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal ) 
med Karlskoga kommun om uttag från Navet, 
Skatteverket, Regional samverkan Dnr BUN 2021/14 

 
2022-01-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-12-13, ärendenr 2021-18 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2022-01-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-12-14, ärendenr 2021-19 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

 
2022-01-10 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-12-10, ärendenr 2021-20 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

 
2022-01-10 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Lindeskolan GySär 2021-
12-13, ärendenr HT 5 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2021/75 

 
2022-01-10 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Björkhagaskolan 4-6 
höstterminen 2021, ärendenr BHS 2021-12 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

 
2021-01-13 Kompletterande uppgifter för ärende 
2021/057522 Dnr BUN 2021/88 

 
2022-01-13 Delegationsbeslut av Carina Almgren 2022-
01-13 - beviljade dagliga resor Dnr BUN 2022/2 

 
2022-01-18 Svar i anmälan om kränkande behandling 
vid Fröviskolan 7-9, Skolinspektionen dnr SI 2021:2228 
Dnr BUN 2021/37 

 
2022-01-20 Yttrande i anmälan kring stödbehov för 
elev vid Brotorpsskolan, Skolinspektionen dnr SI 
2021:6813 Dnr BUN 2021/99 

 
2022-01-24 Utredning av tillbud 2021-12-03 
Brotorpsskolan, Arbetsmiljöverket dnr 2021/074576 
Dnr BUN 2022/9 

 
2022-01-25 Delegationsbeslut av Carina Almgren 2022-
01-25 - beviljade dagliga resor Dnr BUN 2022/2 

 
2022-01-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Vedevågs skola, ärendenr 21-22-2 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2021/75 
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2022-01-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9, ärendenr 21-22-14 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

 
2022-01-26 Yttrande gällande ansökan om 
interkommunal skolplacering i Örebro kommun Dnr 
BUN 2022/4 

 
2021-12-29 Beslut om tilläggsbelopp Borns friskola 
vårterminen 2022 Dnr BUN 2021/116 
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BUN §28/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Svar på informationshämtning inför Kvalitetsgranskning 
av utbildningen i grundskola vårterminen 2022, 
Skolinspektionen dnr 2021:7465 Dnr BUN 2021/105 

 
2022-02-01 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2022-02-01  

 
2022-02-03 Protokoll från Brotorpsskolan 
Modersmåls- och introduktionsenheten MoI 
samverkansgrupp 2021-02-03  

 
2022-02-03 Förstärkning av statligt stöd 2022 
"skolmiljarden" Dnr BUN 2021/19 

 
2022-02-04 Kvalitetsgranskning av utbildningen i 
Lindbacka grundsärskola Dnr BUN 2022/13 

 
2022-02-04 Kvalitetsgranskning av utbildningen i 
gymnasiesärskola Dnr BUN 2022/13 

 
2021-10-04 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2021-10-04  

 
2021-09-06 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2021-09-06  

 
2021-06-07 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2021-06-07  
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 2022-02-14  
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2021-03-08 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2021-03-08  

 
2021-11-08 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2021-11-08  

 
2021-12-08 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2021-12-08 (Björken, Haga, 
Grönsiskan) Dnr  

 
2022-01-10 Kommunicering med begäran om yttrande 
i anmälan kring stödbehov för elev vid Brotorpsskolan, 
Skolinspektionen dnr SI 2021:6813 aktbilaga 8 Dnr BUN 
2021/99 

 
2022-01-10 Begäran om utredning i ärende om 
allvarlig händelse 2021-12-03 vid Brotorpsskolan, 
Arbetsmiljöverket dnr 2021/074576 Dnr BUN 2022/9 

 
2021-11-10 Protokoll från Lindbackaskolans 
samverkansgrupp 2021-11-10  

 
2022-01-11 Protokoll från Lindbackaskolans 
samverkansgrupp 2022-01-11  

 
2021-10-12 Klagomål på verksamheten för elev vid 
Brotorpsskolan - konversation med verksamhetschef 
grundskola Dnr BUN 2021/118 

 
2021-09-14 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2021-09-14 (Björken, Haga, 
Grönsiskan) Dnr  

 
2021-12-16 Varannandagsutdelning av brev i södra och 
mellersta Sverige från och med 31 januari 2022 
meddelar PostNord  

 
2022-01-17 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2022-01-17  

 
2021-12-17 Meddelande nr 21 Överenskommelse 
mellan Sveriges kommuner och regioner SKR och 
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regeringen Säker digital kommunikation 17 december 
2021  

 
2022-01-18 Protokoll från Brotorpsskolan extra 
samverkansgrupp angående covid 2022-01-18  

 
2022-01-18 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2022-01-18  

 
2021-10-19 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2021-10-19 (Björken, Haga, 
Grönsiskan)  

 
2021-11-22 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 
2021 KF § 121 - Delårsrapport 2021 Dnr BUN 2021/83 

 
2021-11-23 Avsiktsförklaring förlängning verksam 
praktiker mellan Lindesbergs kommun och Skolverket - 
samverkan för bästa skola Dnr U2019/03786/S - 
undertecknad av kommunchef 2021-12-20, dnr KS 
2021/1-22 Dnr BUN 2021/117 

 
2021-05-24 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2021-05-24  

 
2022-01-26 Protokoll från förskolor norra 
samverkansgrupp 2022-01--26 (Hagabacken, 
Lysmasken, Ramsberg) Dnr  

 
2021-04-26 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2021-04-26  

 
2022-01-27 Information om avslutat ärende från 
Arbetsmiljöverket för ärende 2021/074576 Dnr BUN 
2022/9 

 
2022-01-28 Information om avslutad regelbunden 
kvalitetsgranskning på Ekbackens skola i Lindesbergs 
kommun, Skolinspektionens dnr 2021:7465 Dnr BUN 
2021/105 

 


