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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-09-12  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-12 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 13:00-16:00 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kent Wanberg (S) ersätter Joacim Hermansson (S) 
Liesel Ivarsson (C) ersätter Maud Segerstedt (C) 
 

Övriga deltagare: Farhia Ahmed Shekh (S) 
Lillemor Bodman (M) 
Agnetha Lindkvist (V) 
Stefan Andersson (MP) 
Helene Lundin (KD) 
Thomas Lindberg, förvaltningschef, BUF 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Kristin Öhrn, verksamhetschef förskolan 
Micheal Tybell, verksamhetschef grundskola 
Åsa Jönsson, biträdande verksamhetschef grundskolan 
Ann-Marie Naulén Lundin, enhetschef elevhälsan 
Jessica, Andersson, ekonom 
Sofie Liodden, Lärarförbundet 
Susanne Karlsson, Lärarnas riksförbund 
Claudia Åhlgren, Kommunal 
Jessica, Andersson, ekonom 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Magnus Storm (C) som ersättare 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset 12 september 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
  

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
76 - 84 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Kristine Andersson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-09-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§76/22 Informationsärende 
  
§77/22 Goda exempel 
  
§78/22 Redovisning resultat läsåret 2021–2022 
  
§79/22 Tillbyggnad förskolan Björken 
  
§80/22 Fröviskolan, om- och tillbyggnation, nytt beslut 
  
§81/22 Kris- och beredskapsplan 
  
§82/22 Återrapport gällande motion om att öka elevinflytandet och den 

demokratiska processen i grundskola och gymnasium 
  
§83/22 Delegationsärenden 
  
§84/22 Meddelanden 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §76/22 
 
Informationsärende 
 

Beslut 
 
Informationsärende läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 

• Information från verksamhetens med anledning 
av Corona Dnr  

  

 
• Information från verksamhetens med anledning 

av kriget i Ukraina Dnr  
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§77/22   Dnr:  
 
Goda exempel 
 

Beslut 
Goda exempel läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Kristine Andersson (S), lyfter debatter som ägt rum i skolor runt 
Lindesbergs kommun under valrörelsen. Där ledamöter bjudits 
för att debattera frågor som berör skolan. Viktiga frågor har lyfts 
och debatterna har hållit en god ton. 

Förslag till beslut 
Goda exempel läggs till handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-09-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§78/22   Dnr: BUN 2021/67 
 
Redovisning resultat läsåret 2021–2022 
 

Beslut 
Nämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
På nämndens sammanträde den 15 augusti 2022 redovisar 
utvecklingsstrategen betygsresultat från läsåret 2021 2022. 

Förslag till beslut 
Nämnden tackar för informationen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§79/22   Dnr: BUN 2022/47 
 
Tillbyggnad förskolan Björken 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

• Att en tillbyggnad genomförs vid förskolan Björken 

Ärendebeskrivning 

I Lindesbergs tätort finns behov av att bygga nya förskolor och 
skapa fler förskoleplatser. Flera förskolor uppfyller inte dagens 
krav utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Två av dessa förskolor 
är förskolan Grönsiskan och förskolan Haga. Dessa båda ligger i 
stadsdelen Hagaberg. Området ingår i projektet ”Framtidens 
stadsdel Hagaberg” som bland annat syftar till att öka 
attraktiviteten i området. En ny förskola är en viktig del i 
projektet. Utöver ovan nämnda skäl finns även ett behov av att 
skapa fler förskoleplatser totalt i tätorten.  

Det behövs nya förskoleplatser på såväl östra som västra 
delarna av Lindesberg. En ny ”förskoleindelning”, när 
vårdnadshavare söker plats i förskolan, är beslutad i nämnden.  

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om att 
man önskar en ny/ombyggd förskola vid Björken. 
Finansieringen av förskolan antogs vid detta beslut komma från 
medel KS/KF. Vid budgetsammanträdet i juni beslutades att 
finansiering ska ske inom ram, dock togs de tilltänkta 
besparingarna för 2023 bort från BUN. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 

• Att en tillbyggnad genomförs vid förskolan Björken 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
För kännedom: 
Ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§80/22   Dnr: BUN 2020/108 
 
Fröviskolan, om- och tillbyggnation, nytt beslut 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

• Genomföra om och tillbyggnation av Fröviskolan 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om att 
genomföra en om- och tillbyggnation av Fröviskolan. Sedan dess 
har det även fattats beslut om stora företagsetableringar med 
tillkommande behov av arbetskraft i Frövi. En utökad inflyttning 
till orten är därmed trolig.  

Behovet av större lokaler för skolverksamheten i Frövi kvarstår 
och har ökat. En uppdatering av tidigare underlag genomförs.  

Finansieringen av skolan antogs tidigare komma från medel via 
KS/KF. Vid budgetsammanträdet i juni beslutades att 
finansiering ska ske inom ram, dock togs de tilltänkta 
besparingarna för 2023 bort från BUN. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Genomföra om och tillbyggnation av Fröviskolan 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
För kännedom: 
Ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen 
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§81/22   Dnr: BUN 2022/46 
 
Kris- och beredskapsplan 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

• Anta reviderad kris- och beredskapsplan 

Ärendebeskrivning 
 
Samtliga verksamheter kan bli berörda av händelser, som för 
barn/elever och personal innebär en kris. 

Syftet med handlingsplanen är att personal vid svåra händelser 
ska kunna hantera situationen på ett sådant sätt att alla 
drabbade och berörda får ett bra omhändertagande. 
Handlingsplanen ska träda i funktion vid händelser eller 
situationer där det finns risk för att individer, grupper eller 
samhället påverkas negativt, beroende på omfattning av antal 
drabbade/påverkade individer. 

Handlingsplanen består av fem olika nivåer på krisarbete. 
Bedömning av vilken av de fem nivåerna händelsen/situationen 
kräver sker i samråd med närmsta chef. Efter beskrivning av de 
fem olika nivåerna följer ett antal generella beredskapsplaner 
för olika händelser. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 

• Anta reviderad kris- och beredskapsplan 

Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 

För kännedom 
Verksamhetschef, förskolan 
Verksamhetschef, grundskolan 
Verksamhetschef, gymnasiet 
Enhetschef, elevhälsan 
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BUN §82/22   Dnr:  
 
Återrapport gällande motion om att öka 
elevinflytandet och den demokratiska processen i 
grundskola och gymnasium 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

• Uppdra till förvaltningen att till oktober sammanträdet 
återrapportera rörande motion om att öka 
elevinflytandet och den demokratiska processen i 
grundskola och gymnasium. 

För åtgärd 
Förvaltningschef, barn och utbildningsförvaltningen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §83/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
2022-06-07 Avslag val av Brotorpsskolan Dnr    

 
 
2022-07-04 Yttrande/meddelande om placering och 
interkommunal ersättning för barn i förskola Örebro 
kommun Dnr BUN 2022/4 

  

 
2022-08-18 Yttrande avseende tillsyn av Fröviskolan, 
Skolinspektionen dnr SI 2022:5422 Dnr BUN 2022/45 

  

 
2022-08-24 Återkoppling i ärende 2021/75-150 om 
kränkande behandling - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2021/75 

  

 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 12 (13) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-09-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §84/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
2022-06-14 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2022-06-14 Dnr  

  

 
 
-- Uppföljning av tidigare inspektion av 
kommunens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbete Dnr 2021-034536 Dnr  

  

 
-- Brev från MATtanken till era politiker om 
offentliga måltider Dnr  

  

 
-- Rättat beslut av Skolinspektionen 2022-06-
22 efter kvalitetsgranskning av utbildningen i 
gymnasiesärskola, dnr 2022:1582 Dnr BUN 2022/13 

  

 
2022-09-05 Protokoll från  Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2022-09-05 Dnr  

  

 
2022-09-05 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra samverkansgrupp 2022-09-05 Dnr  

  

 
2022-08-12 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2022-08-
12 Dnr BUN 2022/25 

  

 
2022-06-14 Protokoll från Lindbackaskolan 
samverkansgrupp 2022-06-14 Dnr  
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2022-08-16 Protokoll från  Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2022-08-16 Dnr  

  

 
2022-08-25 Expediering av Skolinspektionens beslut 
dnr 2022:924 - Skolinspektionen godkänner 
Stadsmissionens Skolstiftelse som huvudman för 
gymnasieskola vid Grillska Gymnasiet Örebro Dnr  

  

 
2022-08-31 Beslut i Skolinspektionen 2022-08-31 i 
tillsyn av Fröviskolan, dnr SI 2022:5422 - ärendet 
avskrivs Dnr BUN 2022/45 
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