
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29)  
 Sammanträdesdatum  
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2018-08-13  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-08-13 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
  

Plats och tid: 
 

Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus 
kl. 9:00-11.00 
 

Beslutande: Linda Svahn (S) ordförande 
Linda Andersson (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Zaki Habib (S) vice ordförande 
Kent Wanberg (S) 
Bengt Evertsson (MP) 
Agnetha Lindkvist (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Tomas Klockars (M) tjänstgörande, ers Jenny Larsson (C) 
Mats Seijboldt (SD) tjänstgörande, ers Pamela Hopkins (SD) 
Sven Öberg (KD) tjänstgörande, ers Birgitta Duell (SD) 
Liesel Ivarsson (C) tjänstgörande, ers vakant (C) 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Jessica Andersson, ekonom 
Marta Eriksson, ekonom 
Jessica Brogren, sekreterare 
 

Utses att justera Mats Seijboldt ersättare Zaki Habib 
Justeringens plats 
och tid: 

Måndagen den 20 augusti 2018 
 
 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
107 - 127 

 
Ordförande 

 
_____________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
_____________________________________________________ 
Mats Seijboldt 
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Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
BUN § 107/2018 Resultat i grundskolan vårterminen 2018 
  
BUN § 108/2018 Närvaroplan - Rutiner för ökad skolnärvaro 
  
BUN § 109/2018 Arbetsintegrerad och betald lärarutbildning,  
  
BUN § 110/2018 Information gällande rekrytering inom grundskola 
  
BUN § 111/2018 Information om ny högstadieskola, utbyggnad av 

Björkhagaskolan och Brotorpsskolan  
  
BUN § 112/2018 Registerförteckning barn- och utbildningsnämnden 
  
BUN § 113/2018 Uppföljning retroaktiv avgiftskontroll år 2016 
  
BUN § 114/2018 Lindesbergs Stjärnor - kulturskolans verksamhet  
  
BUN § 115/2018 Säkerhet på Lindeskolan 
  
BUN § 116/2018 Rapport från kontaktpolitikerbesök  
  
BUN § 117/2018 Taxor och avgifter vid uthyrning av de lokaler som 

barn- och utbildningsförvaltningen förvaltar 
  
BUN § 118/2018 Gemensamt arbetsutskott med socialnämnden 
  
BUN § 119/2018 Linje 14 - Örebro universitet 
  
BUN § 120/2018 Statsbidrag från Skolverket för personalförstärkning 

inom Elevhälsa 
  
BUN § 121/2018 Komplettering konsekvensbeskrivning budget 2019 
  
BUN § 122/2018 Uppföljning av internkontrollplan 2018 januari-juni 
  
BUN § 123/2018 Nämndens verksamhetsberättelse och delårsbokslut 

januari-juni 2018  
  
BUN § 124/2018 Delegationsärenden 
  
BUN § 125/2018 Meddelanden 
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BUN § 126/2018 Information goda exempel 
  
BUN § 127/2018 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 107   Dnr: BUN 2018/148 
 
Resultat i grundskolan vårterminen 2018 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i juni år 2018 tog barn- och utbildningsnämnden 
del av  
- Nulägesbild för barn- och utbildningsförvaltningen 
- Statistik: nationellt, regionalt och lokalt 

- Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 
- Betyg årskurs 6, andel som uppnått kunskapskrav (A-E) i alla 

ämnen 
- Utmaningar och omvärlden 
- Utvecklingsarbete för ökade resultat 
- Skolstrukturen i Lindesbergs tätort 
 
Resultat från vårterminen år 2018 kommer att presenteras under hösten 
år 2018. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Utvecklingsstrateg 
Verksamhetschef Gr 
Verksamhetsutvecklare  
För kännedom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 108   Dnr: BUN 2017/267 
 
Närvaroplan - Rutiner för ökad skolnärvaro 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i juni år 2018 
redovisar utvecklingstrateg Björn Österby förvaltningens nya rutiner 
för ökad skolnärvaro samt tillhörande implementeringsplan. 
Rutinerna för ökad skolnärvaro syftar till att stödja en hög närvaro i 
grundskolan samt fungera i linje med ett närvarofrämjande synsätt. De 
ska ta hänsyn till arbetet med alla typer av frånvaro, både giltig och 
ogiltig och erbjuda ett stöd till skolan i arbetet med att identifiera och 
åtgärda elevers frånvaro. 
 
Rutinerna är uppdelade i tydliga steg med ansvarsfördelning och 
åtgärder och följer frånvaro från dag ett fram till ett eventuellt 
föreläggande från huvudmannen. Rutinen kompletteras även med ett 
antal dokument som beskriver och stöttar mentor, rektor och 
förvaltning i arbetet. 
 
Förslag till beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Utvecklingsstrateg  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 109   Dnr: BUN 2018/34 
 
Arbetsintegrerad och betald lärarutbildning 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning  
Vid beredande nämnd i juni gavs information om det påbörjade arbetet 
med Karlstad Universitet, där det till hösten år 2018 startar 
grundlärarprogram: verksamhetsintegrerat program årskurs 4–6.  
 
Studenterna kommer att studera på 75 % och arbeta 50 %, samtidigt 
som de får lön under studietiden. Tre dagar i veckan kommer studenten 
att arbeta verksamhetsintegrerat i en kommun och två dagar i veckan är 
avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp. Utbildningen 
omfattar 240 högskolepoäng men eftersom studietakten är på 75 % blir 
programmet på 11 terminer. 
 
Till höstterminen 2018 startar 7 studenter som kommer ha sitt 
verksamhetsintegrerade arbete i Lindesbergs kommun.  
 
Ordförande Linda Svahn (S) informerar nämnden om att diskussioner 
fortsätter om samarbete med Örebro Universitet. 
 
Förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 110  Dnr:  
 
Information gällande rekrytering inom grundskola 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i juni år 2018 informerade verksamhetschef 
Peter Lundell om rekryteringar av lärare inom Lindesbergs kommun 
samt om rekryteringsarbetet som pågår bland annat vid Storåskolan. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 111   Dnr: BUF2015/236 
 
Information om ny högstadieskola, utbyggnad av 
Björkhagaskolan och Brotorpsskolan med ekonomisk 
kalkyl och tidplan 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid beredande barn- och utbildningsnämnden i juni år 2018 kom 
projektledare Irene Eriksson och informerade nämnden om den 
pågående ombyggnationen av Björkhagaskolan. 
 
Invigning av den nya vingen på Björkhagaskolan kommer att ske 
måndagen den 20 augusti. Spadtag för ny grundskola Lindbackaskolan 
kommer att ske 24 augusti år 2018. 
 
De nyrenoverade och skolorna i centrala Lindesberg kommer att ha 
En kapacitet årskurs F-6: 1100 elever, idag är det 825 
Kapacitet årskurs 7–9: 600 elever, idag 500  
Särskola och särskilda undervisningsgrupper får ändamålsenliga lokaler 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 112   Dnr: BUN 2018/149 
 
Registerförteckning barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Godkänner den nuvarande registerförteckningen och uppmanar 
förvaltningen till fortsatt arbete med registerförteckning. 
 
 
Ärendebeskrivning 
The General Data Protection Regulation (GDPR) gäller i hela EU och 
har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av 
personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte 
hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i 
personuppgiftslagen. 
 
Förvaltningen ska hålla en registerförteckning över de register som 
finns.  
 
Claes Wilson IT-samordnare inom barn- och utbildningsförvaltningen 
kom till beredande nämnd i juni för att informera om arbetet och 
förvaltningens registerförteckning. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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BUN § 113  Dnr: BUN 2018/146 
 
Uppföljning retroaktiv avgiftskontroll år 2016 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen gällande retroaktiv avgiftskontroll och 
uppmanar förvaltningen att följa tidigare beslut om uppföljning. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i juni år 2018 kom Clas Wilson till nämnden och 
informerade om den körning som gällande retroaktiv avgiftskontroll 
som gjorts avseende år 2016. 
 
Resultatet blev att 433 hushåll är skyldiga tillsammans 1 165 000 
kronor, 85 hushåll har en fordran på tillsammans 213 000 kronor. 
 
Nästa retroaktiva avgiftskontroll avser inkomståret 2017 och kommer 
att genomföras maj år 2019. 

 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
IT samordnare BUN 
Ekonom BUN 
Verksamhetschefer  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 114  Dnr: BUN 2018/128 
 
Lindesbergs Stjärnor - kulturskolans verksamhet för 
vuxna funktionsnedsatta 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Överlämnar frågan till tillväxtutskottet som ansvarar för den 
kommunala kultur- och fritidsverksamheten. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lindesbergs Stjärnor är en grupp vuxna funktionsnedsatta som träffas 
och repeterar regelbundet sedan hösten år 2010. Gruppen började som 
enbart musik- och sånggrupp men har sedan inriktat sig på att jobba 
med musik och teater. Förutom att spela på äldreboenden genomför 
gruppen varje år en större show för betalande publik. För närvarande 
består gruppen av 11 medlemmar. 
 
Gruppen räknas till vuxna och ryms inte inom kulturskolans ordinarie 
uppdrag. Vuxenverksamhet inom kulturskolan ska bära sina egna 
kostnader. Avgiften är därav satt till 1000 kronor per deltagare och 
termin, densamma sedan år 2012. Trots avgiften bär inte verksamheten 
sina egna kostnader. Att ta ut en högre avgift ser inte kulturskolan som 
en framkomlig väg för gruppens deltagare. 
 
Det finns önskemål om att starta en pensionärsgrupp, för de äldre i 
Lindesbergs Stjärnor. Det skulle ge en möjlighet att ta in många av de 
som idag står på kö. Att starta ytterligare en grupp ryms varken inom 
kulturskolans budgetram eller inom verksamheten för kulturskolans 
nuvarande uppdrag. 
Kulturskolan har lärarkompetens för att bedriva undervisning för vuxna 
funktionshindrade i form av Lindesbergs Stjärnor. Förutsättningen för 
Lindesbergs Stjärnors fortlevnad är att kulturskolan får medel avsatt i 
budget. Kostnaden för att bedriva två grupper inom Lindesbergs 
stjärnor är 120 000 kronor per år. Dessa medel finns inte i kulturskolans 
ordinarie verksamhetsbudget. 
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Förslag till beslut 
Att nämnden beslutar att: 
- Ge Kulturskolan Garnalia uppdraget att fortsätta med den 

existerande gruppen inom Lindesbergs Stjärnor och att den blir en 
del av ordinarie verksamhet på kulturskolan. 

- Starta ytterligare en grupp (pensionärsgrupp) för vuxna 
funktionsnedsatta inom Lindesbergs Stjärnor. 

- En ramökning med 120 000 kronor till kulturskolan för att bedriva 
dessa verksamheter. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att frågan lämnas över 
kommunstyrelsen och att barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att besluta att frågan ska tillhöra tillväxtutskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt förslag 
om att överlämna frågan till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Verksamhetschef Gy 
Rektor kulturskolan Garnalia 
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BUN § 115  Dnr: BUN 2018/68 
 
Säkerhet på Lindeskolan 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Den övergripande frågan om säkerhet på kommunens skolor och 
förskolor diskuteras som en punkt vid nämndsammanträde alternativt 
kvalitetsdag, under år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 22 mars år 2018 inkom skrivelse från Huvudskyddsombud för 
Lärarnas Riksförbund angående säkerheten på Lindeskolan. I 
skrivelsen lyfts att Lindeskolan saknar system för skolledningen att 
snabbt nå ut med meddelande till personalen och att Lindeskolan 
saknar ett modernt låssystem. Huvudskyddsombudet önskar att: 
- Barn- och utbildningsnämndens synpunkter på säkerheten vid 

Lindeskolan vid större hot eller akuta situationer 
- Förslag på eventuella åtgärder och tidplan för dess utförande. 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer  
För kännedom 
Huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund 
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BUN § 116  Dnr: BUN 2018/209 
 
Rapport från kontaktpolitikerbesök  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd delgav ordförande Linda Svahn (S) och 
ledamöter Agneta Lindkvist (V) och Sven Öberg (KD) nämnden 
information om verksamhetsbesök vid bland annat Lindeskolans 
språkintroduktion, Löa friskola, Lysmasken och Björkhagaskolan. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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BUN § 117  Dnr: BUN 2018/165 
 
Taxor och avgifter vid uthyrning av de lokaler som barn- 
och utbildningsförvaltningen förvaltar 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ärendet ska återkomma vid beredande nämnd i augusti och att 
förvaltningschef ska presentera förslag till Taxor och avgifter vid 
uthyrning av de lokaler som barn- och utbildningsförvaltningen 
förvaltar. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Taxor och avgifter för samtliga kommunala bokningsbara lokaler 
beslutades i kommunfullmäktige 2012-12-11 
 
En revidering skulle ske 2015–2016 och nya taxor och avgifter för 
idrottslokaler beslutades i kommunfullmäktige 2016-04-19 och gäller 
från 2016-07-01. 
 
Taxor och avgifter för övriga lokaler revideras inte utan gällande beslut 
från 2012-12-11 gäller. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
För kännedom 
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BUN § 118  Dnr: BUN 2018/23 
 
Gemensamt arbetsutskott med socialnämnden 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid beredande nämnd i juni informerade ordförande Linda Svahn (S) 
om det gemensamma arbetsutskottet som tillsammans med 
socialnämnden hölls den 3 maj. 
 
Under arbetsutskottet stod följande ärenden på dagordningen: 
- Förtydligande av grundskolans uppdrag och socialförvaltningens 

uppdrag 
- Arbete med föräldrar i hemmiljö 
- Boendestöd 
- Familjecentralen 
- Föräldraskapsstöd 

_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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BUN § 119  Dnr: BUN 2018/69 
 
Linje 14 - Örebro universitet 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Uppdrar till förvaltningschefen att fortsätta arbetet med att ta fram ett 
pilotprojekt tillsammans med Örebro universitet. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i april kom Örebro Universitet för att informera 
om Linje 14. 
 
Linje 14 är ett samverkansprojekt mellan Örebro Universitet och 
Örebro kommun som syftar till att fler ungdomar som växer upp i 
studieovana miljöer ska studera vidare på universitet eller högskola 
efter gymnasiet. Detta genom en mängd olika aktiviteter såsom 
läxhjälp, studieteknikkurser, förebildsdagar, studiebesök, 
mentorprojekt. 
 
Vid återrapporten vid beredande nämnd i juni år 2018 informerades om 
att Universitetet kommer att sända över förslag till Lindesbergs 
kommun avseende samarbetsavtal. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Förvaltningschef  
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BUN § 120  Dnr: BUN 2018/150 
 
Statsbidrag från Skolverket för personalförstärkning 
inom Elevhälsa 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Nämnden har tagit del av information om förändrat statsbidrag inom 
Elevhälsan. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Skolverkets statsbidrag för personalförstärkning inom Elevhälsa 
finansierar verksamhet i Lindesbergs kommun. Det är barn- och 
utbildningsförvaltningen genom chef för elevhälsa, ekonom och 
förvaltningschef som ansöker, rekvirerar och följer upp statsbidraget. 
 
Beviljat statsbidrag beräknas utifrån fastställda schablonbelopp för var 
och en av de sex personalkategorierna som omfattas av förordning 
(2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan. 
Bidraget ska gå till att anställa eller ge uppdrag åt skolläkare, 
skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och lärare 
med specialpedagogisk kompetens.  
 
Eftersom det handlar om personalförstärkning ska den genomsnittliga 
personaltätheten öka jämfört med de två föregående åren. Lindesbergs 
kommun kan dels söka för att bibehålla det utökade antal tjänster som 
tidigare finansierats med bidrag och dels för att utöka inom någon eller 
flera av personalkategorierna. 
 
Beslut för innevarande år kommer oftast under senare delen av 
vårterminen. I april år 2018 beslutade Skolverket om årets fördelning 
mellan huvudmän som ansökt. 
 
Skolverket fördelar totalt 284 500 000 kronor för år 2018 och har 
mottagit 578 ansökningar. 190 fick bifall, 332 delvis bifall och 56 fick 
avslag. 
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Lindesbergs kommun ansökte om 2 160 000 kronor och beviljades 
990 000 kronor. Lindesbergs kommun sökte för flera av 
personalkategorierna men beviljades enbart statsbidrag för personal-
förstärkning av skolpsykolog. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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2018-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 121  Dnr: BUN 2018/7 
 
Konsekvensbeskrivning gällande budget 2019 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Överlämna konsekvensbeskrivning gällande budget 2019 till och 
beslutet om minskad ram år 2019 enligt nedan, till kommunstyrelsen: 
- Fritidsklubb Björkhagaskolan 0,7 Mnkr  
- Interkommunala kostnader 0,3 Mnkr  
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ramminskning på  
8,3 Mnkr och där även konsekvensbeskrivning från verksamheten 
ingår. 
 
Ramminskning år 2019 enligt beslut i barn och utbildningsnämnden 
maj år 2018: 
 
Förskola  -0,9 
Grundskola  -2,0 
Gymnasieskola   -4,6 
Fritidshem  -0,2 
Gemensam verksamhet -0,2 
Central verksamhet -0,15 
Särskola  -0,15 
Kulturskola  -0,1 
Totalt  -8,3 
 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen 5 juni 2018 ska en komplettering 
göras från Barn- och utbildningsnämnden med ytterligare -1 mnkr för 
år 2019. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningschef och verksamhetschefer har tagit fram tre alternativ:  
 
Alternativ 1 
Minskad ram till Fritidsklubb Björkhagskolan 
Minskad ram till Fritidshem i hela kommunen 

Mnkr 
-0,7 
-0,3  

Totalt -1,0 
Alternativ 2 
Minskad ram till Familjecentralerna 
Minskad ram till förskolan 

 
-0,7 
-0,3 

Totalt -1,0 
Alternativ 3 
Minskad ram till idrottscollege 
Minskad ram för interkommunala kostnader 

 
-0,7 
-0,3 

Totalt -1,0 
 
Förvaltningen har tagit fram tre alternativ där nämnden får beslutat 
vilket eller vilka verksamheter som ska minska sina ramar.  
Förvaltningen har delgett nämnden vilka konsekvenser besluten 
kommer att innebära. Förvaltningen anser att vilket alternativ som väljs 
så kommer det att få stor påverkan för verksamheterna. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta om ramminskning enligt 
alternativ x och dess tillhörande konsekvensbeskrivning, samt sända 
vidare konsekvensbeskrivningen till kommunstyrelsens 
budgetseminarium 28 augusti 2018. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar om 
del av alternativ 1: Fritidsklubb Björkhagaskolan 0,7 Mnkr samt del av 
alternativ 3: resterande 0,3 Mnkr med minskad ram för interkommunala 
kostnader. 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag.  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd:  
Kommunstyrelsen 
Ekonomer 
För kännedom:  
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 122   Dnr: BUN 2018/207 
 
Uppföljning av internkontrollplan 2018 januari-juni 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Överlämna uppföljning av internkontrollplan januari-juni år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
 
2018 års intern kontroll genomförs enligt plan.  
Den interna kontrollen är nämndens verktyg för att säkerställa ambitionen 
om en god ekonomisk hushållning i de olika verksamheterna. Styrningen 
omfattar kontroller av både ekonomi och verksamhet. Informationen visar 
avvikelser och ska ses som en hjälp att styra mot effektivitet. Det handlar 
om ordning och reda och att skapa en trygghet där risken för att fel, 
medvetet eller omedvetet, begås minimeras.  
 
2015 genomfördes för första gången en risk- och konsekvensanalys enligt 
nya riktlinjer. Olika risker och konsekvenser har bedömts och placerats i 
en matris av ledningsteamet för barn- och utbildningsförvaltningen. Efter 
resultatet av den bedömningen har aktuella kontrollmoment valts ut.  
Kontrollmomenten beslutas årligen. För barn- och utbildningsnämnden 
redovisas samtliga kontrollmoment i samband med årsredovisningen för 
2018. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Utvecklingsstrateg 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 123  Dnr: BUN 2018/195 
 
Nämndens verksamhetsberättelse och delårsbokslut 
januari-juni 2018 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Uppmana förvaltningschef att förvaltningen ska ha en budget i balans 
samt uppmanar alla verksamheter i förvaltningen, även de 
verksamheterna med ett positivt resultat att vara återhållsamma.  
 
Att barn- och utbildningsnämnden uppmanar måltidsenheten inom 
utveckling stöd och strategi (USS) att vara återhållsamma och hålla sig 
till överenskommelse, då ökade kostnader belastar barn- och 
utbildningsnämndens budget för måltidskostnader. 
 
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har ett delårsresultat för 
vårterminen 2018 på -1,3 Mnkr i förhållande till budget (halvårsbudget 
302,5 Mnkr, avvikelse -0,4 %).  
 
I den sammanfattande bilden av Barn- och utbildningsnämndens 11 
verksamheter är prognosen för helår 2018 underskott mot budget 
motsvarande - 2,0 mnkr mot budget.  
 
Det är verksamhet för barn från 1 år upp till gymnasieungdomarna på 20 
år. Här finns också frivilliga verksamheter som fritidsgård, kulturskola och 
familjecentral.  
 
Det ekonomiska resultatet betyder att våren har kostat mer än beslutad ram 
och störst avvikelse finns inom grundskola -2,8 Mnkr (-2,6 %).  
För verksamheterna förskola och gymnasieskolan prognoseras en budget i 
balans på helår 2018. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
Verksamhet  Avvikelse  Helårs 

prognos  
Budget 
 helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Grundskola  -2,8  218,7  215,7  -3,0  
Förskola  0,3  140,2  141,2  1,0  
Gymnasieskola  -0,1  128,7  128,7  0  
Gemensam 
verksamhet  

0,9  22,8  23,8  1,0  

Fritidshem  0,7  27,0  28,0  1,0  
Central verksamhet  -1,9  19,9  17,9  -2,0  
Förskoleklass  0,3  16,3  16,3  0  
Särskola  0,5  13,0  13,0  0  
Kulturskola  0,4  8,5  8,5  0  
Gymnasiesärskola  0,1  5,4  5,4  0  
Fritidsgård  0,3  1,9  1,9  0  
Totalt  -1,2  602,3  600,3  -2,0  
 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar att: 
Uppmana förvaltningschef att förvaltningen ska ha en budget i balans 
samt uppmanar alla verksamheter i förvaltningen, även de 
verksamheterna med ett positivt resultat att vara återhållsamma.  
 
Att barn- och utbildningsnämnden uppmanar måltidsenheten inom 
utveckling stöd och strategi (USS) att vara återhållsamma och hålla sig 
till överenskommelse, då ökade kostnader belastar barn- och 
utbildningsnämndens budget för måltidskostnader. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 124 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
delegationsbeslut. 
 

 Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden vid beredande: 
 
2018-05-14 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola 2018-04-03 - 
2018-06-21 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-05-21 Personuppgiftsbiträdesavtal med Inläsningstjänst 
AB  

  

 
2018-05-21 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
förskolan Stadsskogen 2018-03-21 - 2018-05-07 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-05-21 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan under läsåret 2017/2018, ärendenr VT-18 nr 3 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-05-21 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 2 2018-04-23, ärendenr 2 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-05-21 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 1 2018-04-23, ärendenr 1 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-05-21 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan F-6 under vårterminen 2018, ärendenr VT-18 nr 6 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-05-21 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan F-6 under läsåret 2017/2018, ärendenr VT-18 nr 5 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-05-21 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Fröviskolan F-6 under läsåret 2017/2018, ärendenr VT-18 nr 4 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2018-05-22 Personuppgiftsbiträdesavtal med Bonnier 
Education AB  

  

 
2018-02-12 Beslut om avstängning i de frivilliga skolformerna 
enligt 7 kap 15 § Skollagen, Lindeskolan 2018-04-09 till och 
med 2018-04-13, Dnr BUN 2018/119 

  

 
2018-02-12 Beslut om avstängning i de frivilliga skolformerna 
enligt 7 kap 15 § Skollagen, Lindeskolan 2018-02-12 till och 
med 2018-02-16 och 2018-02-26 till och med 2018-02-27  
Dnr BUN 2018/119 

  

 
Nämnden delgavs delegationsbeslut gällande anställningar: 
1 tjänstledighet  
14 tillsvidareanställningar 
39 tidsbegränsade anställningar (vikariat mer än 3 månader) 
 
Tillsvidareanställningar var av nedanstående typ av tjänst: 
Barnskötare 
Förskollärare 
Klassassistent  
Lärare 
Lärare på fordon- och transportprogrammet 
Sjuksköterska  
 
Vikariaten var av nedanstående typ av tjänst: 
Barnskötare 
Elevassistent  
Förskollärare 
Grundskollärare, senare år 
Logoped 
Lärarassistent  
Lärare 
Lärare grundskola, tidigare år 
Lärare i byggteknik 
Lärare i datakunskap 
Lärare i ryska 
Lärare slöjd trä/metall  
Musiklärare 
Skolsköterska  
__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 125 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
meddelanden. 
 

 Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2018-04-23 KS § 63/18 Antagen riktlinje för kommunens 
arbete med dataskyddsförordningen  

  

 
2018-05-25 USS § 25/18 Samverkansformer mellan äldre och 
barn för att skapa olika träffpunkter  

  

 
 
___________ 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (29)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-08-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 126 
 
Information om goda exempel 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande goda exempel lyftes vid barn- och utbildningsnämnden: 
 
Språkintroduktionen 
Kent Wanberg (S) informerade om att ungdomar från 
språkintroduktionen vid Lindeskolan har haft arbetspraktik och senare 
blivit anställda vid Meritor.  
____________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §127 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
Verksamhetsbesök återkommer på dagordningen vid beredande nämnd 
i september år 2018 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Verksamhetsbesök  
Frågan gällande nämndens verksamhetsbesök under hösten år 2018 
ställdes. 
 
__________ 
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