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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-11-15  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-10:15 

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

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
Kent Wanberg (S), ersätter Vakant (S) 
Liesel Ivarsson (C), ersätter Maud Segerstedt (C) 
Helene Lundin (KD), ersätter Tomas Klockars (M) 
 

Övriga deltagare: Agnetha Lindkvist (V) 
Stefan Andersson (MP) 
Roseel Säwlund (SD) 
Anna Lundström, kanslienheten 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Michael Tybell, verksamhetschef 
Åsa Jönsson, biträdande verksamhetschef 
Kristina Öhrn, verksamhetschef 
Staffan Hörnberg, gymnasiechef 
Ann-Marie Naulén Lundin, verksamhetschef 
Claudia Åhlgren, Kommunal 
Sofia Liodden, Lärarförbundet 
Susanne Karlsson, Lärarnas riksförbund 
 

Utses att justera Fredrik Rosenbecker (SD) med Carina Sundén Vessling (V) som 
ersättare 
 

Justeringens plats 

och tid: 
17 november kl. 14.00, kommunhuset 
 
 

Underskrifter  
Sekreterare 

 
_______________________________ 

 
Paragraf 

 
107 - 119 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

  

 ANNA LUNDSTRÖM 
 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
FREDRIK ROSENBECKER 



 

 Sammanträdesprotokoll 3 (29) 

 Sammanträdesdatum  
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Ärendeförteckning 

 
§107/21 Information om Demokratidagen 2021 

  

§108/21 Information om anställningar i barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter 2021 

  

§109/21 Information om förstelärarnas uppdrag 

  

§110/21 Meddelanden om anställningar i Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 

  

§111/21 Arbetsmiljöanmälan Fordonsprogrammet Lindeskolan 

  

§112/21 Beslut om hyreshöjning på Lindeskolans elevhem och externa 
lägenheter 

  

§113/21 Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2022 

  

§114/21 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 
covid-19, tillika Coronaviruset 

  

§115/21 Goda exempel 

  

§116/21 Frågor från nämndens ledamöter 

  

§117/21 Upphävande av beslut om mobiltelefonfri grundskola 

  

§118/21 Delegationsärenden 

  

§119/21 Meddelanden 
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BUN §107/21   Dnr: BUN 

2021/15 

 

Information om Demokratidagen 2021 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Pär-Ove Lindqvist (M) önskar följande synpunkter tas med 
tillnästkommande demokratidag: 
 

• Alla skolor ska delta och alla klasser ska vara 
representerade 

• Eleverna ska vara väl förberedda 
• Demokratidagen ska kännas som en viktig dag! 
• Hur förs diskussionerna vidare till övriga elever och 

lärare? Delaktighet? 
• Starta dagen när skoldagen startar, inte tidigare 
• För att engagera skolorna borde man ta med några lärare 

i planeringen så kanske det blir ett mer pedagogiskt 
upplägg  

• Även politikerna borde tillfrågas om planeringen då 
utfrågningen blev väldigt konstig och chansartad vilket 
inte bidrar till något förtroende för politiker. 

Ärendebeskrivning 

Demokratidagen inrättades utifrån en motion som antogs av 
kommunfullmäktige 2016 där det föreslogs att en årlig 
demokratidag införs. Vid dagen ska politiker och representanter 
för kommunens förvaltningar träffar unga i kommunen för 
diskussion om gemensamma frågeställningar 

Syftet med Demokratidagen är att för kommunen lyssna till 
ungas synpunkter inom olika områden och möjliggöra för 
ungdomar att påverka i olika frågor. Det ska även öka deras 
kunskaper av hur de kan föra fram sina åsikter i kommunen. Det 
som framförs under dagen ska vara en del av underlagen till de 
kommunala besluten och möjliggöra för kommunen att på ett 
(av flera) systematiska sätt få in ungas tankar och åsikter. 
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Målgruppen för Demokratidagen är unga 13–25 år som är 
boende eller studerande i Lindesbergs kommun, samt 
förtroendevalda och representanter från kommunens 
verksamheter. 

Deltagande på Demokratidagen ska vara en (1) representant 
från varje parti i kommunfullmäktige, presidiet för 
kommunfullmäktige, oppositionsråd, ordförande och en (1) 
företrädare för opposition i barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt tillväxtutskottet i kommunen.  

Politikernas roll under dagen är att företräda kommunen som 
helhet, lyssna aktivt och ta med ungdomarnas tankar, 
synpunkter och åsikter tillbaka till sina organisationer och 
politiska organ för att kunna användas som underlag i deras 
fortsatta politiska arbete. 

I år sker Demokratidagen uppdelat utifrån ålder den 26-27 
oktober, i digitalt format. 
 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

Pär-Ove Lindqvist (M) önskar följande synpunkter tas med 
tillnästkommande demokratidag: 

 
• Alla skolor ska delta och alla klasser ska vara 

representerade 
• Eleverna ska vara väl förberedda 
• Demokratidagen ska kännas som en viktig dag! 
• Hur förs diskussionerna vidare till övriga elever och 

lärare? Delaktighet? 
• Starta dagen när skoldagen startar, inte tidigare 
• För att engagera skolorna borde man ta med några lärare 

i planeringen så kanske det blir ett mer pedagogiskt 
upplägg  

• Även politikerna borde tillfrågas om planeringen då 
utfrågningen blev väldigt konstig och chansartad vilket 
inte bidrar till nåt förtroende för politiker. 
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För åtgärd: 

Arbetsgrupp för Demokratidag 
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BUN §108/21   Dnr: BUN 

2021/15 

 

Information om anställningar i barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamheter 2021 
 

Beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På nämndens sammanträden i oktober 2021 redovisar PA-
konsulten statistik rörande anställningar i förvaltningens 
verksamheter. Statistiken visar anställningar, nyanställningar 
och avslutade anställningar under perioderna 2020-01-01 – 
2020-06-30 och 2021-01-01 – 2021-06-30. 
 
Under första halvåret 2020 minskade antalet tillsvidareanställda 
från 761 till 757 med en personalomsättning på 7,63. 
Motsvarande period 2021 minskade antalet tillsvidareanställda 
från 772 till 764 med en personalomsättning på 13,74. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta tacka för 
informationen. 
 
_____ 
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BUN §109/21   Dnr: BUN 

2021/15 

 

Information om förstelärarnas uppdrag 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

På nämndens sammanträde i oktober 2021 redovisar 
verksamhetscheferna för grundskolan respektive 
gymnasieskolan de uppdrag som förstelärarna har i de olika 
verksamheterna. 
 
I stora drag kan uppdraget beskrivas som syftande till att aktivt 
utveckla och utforma det pedagogiska arbetet på skolan, verka 
för ett ökat kollegialt lärande och fungera som ett pedagogiskt 
stöd till sina kollegor. Varje enskild förstelärares uppdrag 
bestäms dock i samråd med ansvarig rektor.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta tacka för 
informationen. 
 
_____ 

 
 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 9 (29) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-11-15  
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BUN §110/21   Dnr: BUN 

2021/15 

 

Meddelanden om anställningar i Barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna följande 
förslag om rutiner för meddelanden om nya anställningar i 
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter: 
 
1. Ansvarig chef eller administratör noterar följande uppgifter i 

ett Excel-blad kopplat till en grupp i Teams: 
 
Beslutsdag, avdelning, arbetsplats, anställningsform, 
tjänstetitel och lön. 

 
2. Kansliet har tillgång till gruppen i Teams och kan från Excel-

bladet hämta listor och föra dessa till den digitala kallelsen 
inför varje nämnd. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning är 
beslut om anställningar inom förvaltningens verksamheter 
delegerade till förvaltningschef, verksamhetschef, chef för 
elevhälsa eller rektor, beroende på vilket verksamhetsområde 
den anställde tillhör. Delegationsbesluten meddelas nämnden 
vid dess sammanträden. 
 
Tidigare under 2021 gjordes ett försök att hämta information 
direkt ur personalsystemet. Försöket visade dock att den typ av 
listor som kunde tas ut inte var tillräckligt tillförlitliga. 
Personalavdelningen meddelar att de inte kan leverera de 
uppgifter som efterfrågas. 
 
Förvaltningen har under hösten utrett vilka alternativa 
möjligheter som finns att meddela nämnden om aktuella 
anställningar.  
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För att få likvärdighet i kommunens redovisning av 
anställningar föreslår förvaltningen följande, med andra 
verksamheter överensstämmande, rutin: 
 
1. Ansvarig chef eller administratör noterar nedanstående 

uppgifter i ett Excel-blad kopplat till en grupp i Teams: 
 
Beslutsdag – Avdelning – Arbetsplats – Anställningsform – 
Tjänstetitel 

 
2. Kansliet har tillgång till gruppen i Teams och kan från Excel-

bladet hämta listor och föra dessa till den digitala kallelsen 
inför varje nämnd. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna förslaget om 
rutiner för meddelanden om nya anställningar i Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. 
 
1. Ansvarig chef eller administratör noterar följande uppgifter 

i ett Excel-blad kopplat till en grupp i Teams: 
 
Beslutsdag – Avdelning – Arbetsplats – Anställningsform – 
Tjänstetitel 

 
2. Kansliet har tillgång till gruppen i Teams och kan från Excel-

bladet hämta listor och föra dessa till den digitala kallelsen 
inför varje nämnd. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att även lön ska redovisas vid 
punkt 1.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer Pär-Ove Lindqvists (M) tilläggsförslag mot 
avslag och finner att nämnden beslutar enligt Pär-Ove Lindqvists 
(M) förslag.  
För åtgärd: 

Verksamhetschefer för förskola, grundskola och gymnasieskola 
Chef för elevhälsan 
Chef för administratörer 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
BUN §111/21   Dnr: BUN 2021/44 

 

Arbetsmiljöanmälan Fordonsprogrammet Lindeskolan 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt tidsplan samt 
beslutar att genomföra åtgärder för en god arbetsmiljö vid 
Lindeskolans fordonsprogram.  

Ärendebeskrivning 

 
Den första april inkom en arbetsmiljöanmälan till Barn- och 
utbildningsförvaltningen avseende lokalerna vid 
Fordonsprogrammet på Lindeskolan. 
 
Fordonsprogrammets lokaler vid Lindeskolan har under ett 
antal år varit under utredning. Arbetsmiljön vid lokalerna anses 
inte uppfylla dagens krav. Av huvudskyddsombudet Johan 
Wennmans anmälan framkommer att; 
”Verksamhetens praktiska delar är förlagd till tre lokaler, två på 
Lindeskolans skolområde och en på industriområdet. På 
Lindeskolan ligger lätta fordon (Hhuset) och tunga fordon (R-
huset). På industriområdet ligger transport 
(Bandygatan). Framförallt lokalerna i H-huset och Bandygatan 
är mycket slitna och i stora behov av renoveringar. 
 
Programmets lokaler brister beträffande fysisk tillgänglighet, 
rullstolsburna har i nuläget inte tillgång till alla relevanta 
lokaler. Delar av gymnasiesärskolan har praktiska moment 
förlagda i verkstadsdelen i H-huset. Särskolans elever har 
funktionsvariationer vilket skolan behöver ta hänsyn 
till. Flickor saknar omklädningsrum i anslutning till 
programmets utbildningslokaler vilket är anmärkningsvärt ur 
ett jämställdhetsperspektiv.” 
 
Redan innan ovan nämnda anmälan inkom har förvaltning och 
ledning vid gymnasieskolan tillsammans med representanter 
från hyresvärden initierat ett utvecklingsarbete gällande 
Lindeskolan och övriga lokaler där förvaltningen bedriver 
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verksamhet. Utöver detta finns en arbetsgrupp med skolledning, 
ansvariga pedagoger vid programmet samt representanter från 
hyresvärden för att i detalj kunna diskutera de förändringar som 
behöver genomföras utifrån inkommen anmälan. Av anmälan 
framkommer att en rad åtgärder är relativt enkla att åtgärda, 
flera av dessa redan genomförda. Andra åtgärder är av mer 
komplex karaktär och kommer att kräva politiska beslut för att 
kunna genomföras. Av detta följer att en besluts- och 
informationskedja från verksamhet till nämnd måste till. 
 
Preliminär tidsplan  
Vid Barn- och utbildningsnämndens möte i april informerades 
om att en anmälan inkommit samt vid nämndens möte i maj 
presenterades olika förslag för fordonsprogrammets framtida 
organisation och lokalisering.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda 
framtida programstruktur inkluderande fordonsprogrammet 
lokaler och presentera uppdraget vid nämndens möte i juni.  
 
April, maj, juni  
Information till BUN avseende Fordonsprogrammets lokaler  
 
Augusti-november  
Kostnadsberäkningar från Falab/Libo presenteras för BUN  
 
November-December  
Beslut/beställning avseende framtida lokaler för 
Fordonsprogrammet. Tidsplanen kan komma att revideras efter 
samråd med huvudskyddsombud, BUN och Falab/Libo. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta:  
Besluta enligt tidsplan samt genomföra åtgärder för en god 
arbetsmiljö vid Lindeskolans fordonsprogram.  
_____ 
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BUN §112/21   Dnr: BUN 

2021/68 

 

Beslut om hyreshöjning på Lindeskolans elevhem och 

externa lägenheter 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
1. hyran på skolans elevhem och i externa lägenheter höjs till 

3 000 kronor per månad 
2. veksamhetschef för gymnasiet tillsammans med ansvarig 

ekonom och enhetschef för IC får i uppdrag att utreda om 
hyran kan höjas ytterligare inför höstterminen 2022 för att 
uppnå en ytterligare maknadsanpassning    

3. hyran från och med vårterminen 2023 årligen regleras via 
konsumentprisindex. 

Ärendebeskrivning 

Enhetschef Mikael Martinsson har utrett frågan angående 
hyresätningen på skolans elevboenden. Bakgrunden är att det 
inte har gjorts justeringar av hyresnivån under ett antal år.   

Efter kontakt med flera andra gymnasieskolor som har 
inackorderade elever kan konstateras att Lindeskolan har en låg 
månadshyrahyra. De flesta jämförbara skollor tar ut en 
månadshyra på 3 300 - 3 600 kr och några ligger ännu högre. I 
den hyran ingår inga extratjänster t.ex. internetuppkoppling 
vilket det gör på Lindeskolan. Det bör vidare nämnas att 
standarden på boendet på Lindeskolans elevhem och inhyrda 
lägenheter håller hög kvalitet vid jämförelse med andra skolor, 
där det ofta handlar om korridorboende med gemensam dusch 
och toalett.  Avslutningsvis kan nämnas att bemanningen av 
personal väsentligt högre på Lindeskolans elevhem.   
 
Nuvarande månadshyra ligger på 2 713 kr för samtliga 
boendeformer. Förslaget är att hyran höjs till 3 000 kr/mån och 
att de årliga hyresjusteringarna fortsättningsvis anpassas till 
konsumentprisindex. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att:  
 
2. hyran på skolans elevhem och i externa lägenheter höjs till 

3 000 kr/mån   
3. veksamhetschef för gymnasiet tillsammans med ansvarig 

ekonom och enhetschef för IC får i uppdrag att utreda om 
hyran kan höjas ytterligare inför Ht 2022 för att uppnå en 
ytterligare maknadsanpassning    

4. hyran från och med VT 2023 årligen regleras via 
konsumentprisindex. 

 
______ 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 15 (29) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §113/21   Dnr: BUN 

2021/78 

 

Sammanträdestider för barn- och 

utbildningsnämnden 2022 
 

Beslut 

 
Barn- och utbildningsnämnden antar följande sammanträdestider 
för år 2022: 
 
10 januari, kl 09.00 
14 februari, kl 09.00 
7 mars, kl 09.00 
11 april, kl 09.00 
9 maj, kl 09.00 
13 juni, kl 09.00 
15 augusti, kl 09.00 
12 september, kl 09.00 
10 oktober, kl 09.00 
14 november, kl 09.00 
12 december, kl 09.00 
 

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
år 2022 för barn- och utbildningsnämnden. 

Hänsyn har tagits till sammanträdestider för övriga nämnder i 
Lindesbergs kommun, ekonomiska årshjulet, sportlov, påsklov 
och höstlov. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar 
sammanträdestider för år 2022. 
 
10 januari, kl 09.00 
14 februari, kl 09.00 
7 mars, kl 09.00 
11 april, kl 09.00 
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9 maj, kl 09.00 
13 juni, kl 09.00 
15 augusti, kl 09.00 
12 september, kl 09.00 
10 oktober, kl 09.00 
14 november, kl 09.00 
12 december, kl 09.00 
 
______ 
 
 

För åtgärd: 

Nämndsekreterare 
 

För kännedom: 

Ledamöter och ersättare i Barn och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer förskola/grundskola/gymnasium 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomi BUN 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Tillväxtnämnden 
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BUN §114/21   Dnr: BUN 

2020/22 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 

anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar muntligen om det senaste 
arbetet i förvaltningen. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna.  
 
_____ 
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BUN §115/21   Dnr:  

 

Goda exempel 
 

Beslut 

God exempel läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

 
Magnus Storm (C) lyfter lördagens invigning av Lindbackaskolan 
som ett gott exempel. Lyckat evenemang!  
 
Pär-Ove Lindqvist (M) och Jari Mehtäläinen (SD) håller med 
Magnus Storm (C) och tillägger att deras deltagande blev som ett 
verksamhetsbesök.  
 
Thomas Lindberg, förvaltningschef, ger beröm till Michael Tybell 
och Björn Österby för genomförandet av invigningsdagen.  
_____ 
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BUN §116/21   Dnr:  

 

Frågor från nämndens ledamöter 
 

Beslut 

Frågorna läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

 
Jari Mehtäläinen (SD) lyfter frågan om obligatorisk förskola för 
2-åringar. Jari undrar om förvaltningen är förberedda. Kristina 
Öhrn svarar att det redan idag går väldigt många 2-åringar i 
kommunens förskola, men några beräkningar hur mycket det 
kan komma att kosta är inte gjorda.  
 
Helen Lundin (KD) lyfter frågan om sanktionsavgift mot 
Solberga förskola. Kristina Öhrn svarar att dessa frågor hanteras 
av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
 
______ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §117/21   Dnr: BUN 

2021/103 

 

Upphävande av beslut om mobiltelefonfri grundskola 
 

Beslut 

 
Barn- och utbildningsnämnden upphäver beslut §34/19 och 
uppdrar till förvaltningen att återgå till tidigare arbetssätt. 
 
Redovisning till nämnden av reglerna på kommunens 7-9 skolor 
på kommande nämnd med anledning av upphävandet. 
Uppföljning under våren hur det går för skolorna att följa 
reglerna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 mars 2019 att:  
  

1. Från och med höstterminen 2019 ska all skoltid i kommunens 
grundskolor vara mobiltelefonfri. Elever ska inte ha med sig en 
mobiltelefon under skoldagen. Om en elev tar med sig mobiltelefon 
till skolan ska det finnas möjlighet att lämna telefonen och återfå 
den efter skoldagens slut.  

2. Elever som behöver digitala hjälpmedel i undervisningen ska 
kunna ha det. Det ankommer på rektor att bestämma om digitalt 
stöd och om elev har behov av att ha mobiltelefon under skoldagen. 
Rektor bestämmer också hur skolan ska förvara mobiltelefonerna 
under skoldagen.  

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram information om vilka 
eventuella åtgärder som krävs för att förvara mobiltelefoner under 
skoldagen. Återrapport till beredande barn- och 
utbildningsnämnden i april.  
 
Återrapportering har gjorts i olika omgångar till nämnden.  
 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden upphäver beslut §34/19. 

Ledamöternas förslag till beslut 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Magnus Storm (C) föreslår följande tillägg: och uppdrar till 
förvaltningen att återgå till tidigare arbetssätt.  
 
Ingrid Rörick Richter (L) föreslår att ärendet återremitteras med 
motiveringen att: För att förändra och förbättra ett nämndbeslut 
bör det finnas ett skriftligt beslutsunderlag som anger vad som 
var mindre bra och varför det var det. Det ska också finnas ett 
förslag på förändring och inte bara att tidigare beslut upphävs p 
g a att förvaltningen inte genomfört beslutet. Förvaltningen ska 
återkomma med detta men också förklara tydligt och sakligt 
varför nämndbeslutet inte blivit verkställt på 30 månader.  Det 
som har redovisats till nämnden är i stort bara missnöje hos en 
del elever och en del av personalen. Inga faktiska och konkreta 
hinder har så vitt känt funnits. Vidare bygger nu aktuellt 
nämndbeslutet på ett avtal mellan Liberalerna och 
Socialdemokraterna. Det avtalet är inte omförhandlat och det 
avtalet utgör en av grunderna för en bättre och likvärdigare 
grundskola i kommunen. Vid en återremiss skapas tid för en ny 
förhandling och ett nytt avtal. Vid motsatsen slutar det med 
avtalsbrott. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) och Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall 
till Ingrid Rörick Richters (L) förslag om återremiss.  
 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår följande tillägg: Redovisning till 
nämnden av reglerna på kommunens 7-9 skolor på kommande 
nämnd med anledning av upphävandet. Uppföljning under våren 
hur det går för skolorna att följa reglerna. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först förslag till återremiss mot att ärendet 
ska avgöras idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. Votering begärs och genomförs enligt följande. De 
som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA och de som 
önskar att ärendet återremitteras röstar NEJ. Omröstningen 
utföll med 6 ja och 5 nej enligt följande:  
 

Kent Wanberg  (S) Ja  
Joacim Hermansson (S) Ja  
Zaki Habib (S) Ja  
Liseel Ivarsson (C) Ja  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Carina Vessling Sundén (V) Ja  
Pär-Ove Lindqvist (M)  Nej 
Helen Lundin (KD)  Nej 
Ingrid Rörick Richter (L)  Nej 
Jari Mehtäläinen (SD)  Nej 
Fredrik Rosenbecker (SD)  Nej 
Magnus Storm (C) Ja  

 
Ordförande ställer därefter Magnus Storms (C) tilläggsförslag 
mot avslag och finner att nämnden beslutar enligt Magnus 
Storms (C) tilläggsförslag.  
 
Ordförande ställer därefter Pär-Ove Lindqvists (M) 
tilläggsförslag mot avslag och finner att nämnden beslutar enligt 
Pär-Ove Lindqvists (M) tilläggsförslag.  

Reservationer 

Ingrid Rörick Richter (L) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt eget förslag om återremiss.  

För kännedom: 

Samtliga rektorer 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §118/21 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 
Redovisningen av delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Beviljat val av förskoleområde Storå, 
Lysmasken Dnr  

  

 
-- Beviljat val av Förviskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av förskoleområde Östra, 
Björken Dnr  

  

 
-- Beviljat val av Storåskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Kyrkberget förskoleområde 
Dnr  

  

 
2021-11-01 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
vårterminen 2022 Dnr BUN 2021/93 

  

 
2021-11-01 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
vårterminen 2022 Dnr BUN 2021/93 

  

 
2021-11-01 Beslut om tilläggsbelopp Pysslingen 
förskolor och skolor AB höstterminen 2022, e-tjänst 
ärendenr 15076 Dnr BUN 2021/98 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-10-04 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan vecka 38 2021, ärendenr  6 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-04 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Lindeskolan GySär 2021-09-27, ärendenr HT 2 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-04 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Vedevågs skola, ärendenr 21-22-1 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-11-04 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola, 
förskolan Trollebo vårterminen 2022 Dnr BUN 2021/94 

  

 
2021-11-04 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola, 
förskolan Trollebo vårterminen 2022 Dnr BUN 2021/94 

  

 
2021-11-04 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola, 
förskolan Trollebo vårterminen 2022 Dnr BUN 2021/94 

  

 
2021-10-07 Avslaget val av Brotorpsskolan Dnr    

 
2021-10-07 Avslaget val av Brotorpsskolan Dnr    

 
2021-10-07 Avslaget val av Brotorpsskolan Dnr    

 
2021-10-07 Avtal för elev i Magelungen grundskola 
Örebro Dnr BUN 2021/7 

  

 
2021-10-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola  2021-09-23, ärendenr EKB20:36 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola  2021-09-23, ärendenr EKB20:37 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola  2021-09-23, ärendenr EKB20:38 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-10-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola  2021-09-07, ärendenr EKB20:39 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 1-6 , ärendenr 21-22-1 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola  2021-09-23, ärendenr EKB20:35 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-09-08 Avtal om interkommunal ersättning för 
elev i grundskola Dnr BUN 2021/7 

  

 
2021-10-11 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan  2021-09-23, ärendenr 2021-10 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-11 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan  2021-09-13, ärendenr 2021-11 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-11 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan  2021-09-16, ärendenr 2021-12 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-11 Delegationsbeslut utredning eventuell 
kränkande behandling på Ekbackens skola 2021-09-14, 
ärendenr EKB20:32 - ärendet, ej kränkande behandling, 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-12 Delegationsbeslut av förskolechef Malin 
Agnesdotter om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 beslutsdag 2021-10-12 Dnr BUN 
2021/2 

  

 
2021-10-13 Delegationsbeslut av Carina Almgren 
oktober 2021 - beviljade inackorderingstillägg och 
dagliga resor Dnr BUN 2021/2 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-10-14 Beställning av projekt modulflytt (modul 
som idag står i Vedevåg) till förskolan Stadsskogen - ny 
förskoleavdelning västra området Dnr BUN 2021/14 

  

 
2021-10-14 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 2021-09-15 - 
2021-09-17, ärendenr 21-22-7 - ärendet bedöms utrett 
och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-14 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4-6 2021-10-06, ärendenr 2021-3 -  
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-14 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4-6 2021-09-17, ärendenr 2021-4 -  
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-14 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4-6 2021-09-29, ärendenr 2021-5 -  
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-09-17 Delegationsbeslut av Carina Almgren 
september 2021 - beviljat inackorderingstillägg och 
dagliga resor Dnr BUN 2021/2 

  

 
2021-10-18 Delegationsbeslut diskriminering och 
kränkande behandling på Fröviskolan 7-9 2021-10-08, 
ärendenr 21-22-9 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr 
BUN 2021/75 

  

 
2021-10-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-10-01, ärendenr 7 -  ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-10-06, ärendenr 8 -  
återkoppling till huvudmannen senast vecka 45 2021 
Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-10-01, ärendenr 9 -  ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 
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 Sammanträdesdatum  
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 2021-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2021-10-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-10-06, ärendenr 10 -  ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan F-3 2021-10-15, ärendenr BHS 
2021-6  ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2021/75 

  

 
2021-10-25 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på förskolan Stöttestenen 2021-10-11, ärendenr 1 2021  
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 

  

 
2021-10-26 Delegationsbeslut diskriminering och 
kränkande behandling på Brotorpsskolan 2021-10-21, 
ärendenr 11 -  ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2021/75 

  

 
2021-10-28 Delegationsbeslut av förskolechef Malin 
Agnesdotter om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 beslutsdag 2021-09-21 Dnr BUN 
2021/2 

  

 
2021-10-28 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Lindeskolan GySär 2021-10-16, ärendenr HT 3  
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-11-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §119/21 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
2021-09-01 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2021-09-01 Dnr  

  

 
2021-11-01 Svar på synpunkter på skolskjutsar och 
elevresor - konsekvenser av nedlagda busslinjer för 
elever på Lindeskolan - milersättning Dnr BUN 2021/97 

  

 
2021-10-07 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2021-10-07 Dnr  

  

 
2021-10-07 Protokoll från Brotorpsskolan 
Modersmåls- och introduktionsenheten MoI 
samverkansgrupp 2021-10-07 Dnr  

  

 
2021-09-10 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2021-09-
10 Dnr BUN 2021/23 

  

 
2021-10-13 Kopia från kommunstyrelsens ordförande 
Bengt Storbacka av Öppet brev om besparingar i 
Lindesbergs skolor från lärarfacken - med svar från VD 
Fastigheter i Lindesberg AB Dnr BUN 2021/80 

  

 
2021-10-18 Beslut om föreläggande i anmälan om 
kränkande behandling vid Fröviskolan 7-9, 
Skolinspektionen dnr SI 2021:2228 Dnr BUN 2021/37 
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2021-10-19 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 oktober 2021 KS § 120 - Riktlinje 
för kompetensförsörjning 2022-2026 Dnr  

  

 
2021-10-25 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 
2021 KF § 108 - Val av ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden, tillika kommunalråd Dnr  

  

 
2021-10-25 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 
2021 - Val av ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 2019-2022 Dnr  

  

 
2021-09-27 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 
2021 KF § 89 - Avsägelse och fyllnadsval efter Linda 
Svahn (S) som ledamot och ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden, tillika kommunalråd Dnr  

  

 
2021-09-28 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2021-09-28 Dnr  

  

 
2021-10-28 Begäran om yttrande i anmälan kring 
stödbehov för elev vid Brotorpsskolan, Skolinspektionen 
dnr SI 2021:6813 Dnr BUN 2021/99 

  

 
2021-10-29 Synpunkter på skolskjutsar och elevresor - 
konsekvenser av nedlagda busslinjer för elever på 
Lindeskolan - milersättning Dnr BUN 2021/97 

  

 
 

 

 


