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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-19 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommun, kl. 09:00-15:00 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

Intisar Alansari (S), ersätter Joacim Hermansson (S) 
Agnetha Lindkvist (V), ersätter Maud Segerstedt (C) 

Övriga deltagare: Lillemor Bodman (M) 
Stefan Andersson (MP) 
Helene Lundin (KD) 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Michael Tybell, verksamhetschef 
Jessica Andersson, ekonom 
Björn Österby, Utvecklingsstrateg 
Sofia Liodden Lärarförbundet 
Susanne Karlsson Lärarnas Riksförbund 
Claudia Åhlgren, kommunal 
 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jari Mehtäläinen (SD) 
Justeringens plats 
och tid: 

2021-04-28, kommunhuset 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
36 - 49 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§36/21 Godkänna deltagande på distans 
  
§37/21 Riktlinje för vitesnivåer baserad på taxerad inkomstnivå 
  
§38/21 Effekter på elevernas hälsa och elevhälsans arbetsmiljö under 

pandemin 2020–2021 
  
§39/21 Föräldraavgift förskola under inskolningstiden 
  
§40/21 Familjecentralens verksamhetsberättelse 2020 och 

verksamhetsplan 2021 
  
§41/21 Information om Revidering av avtal med Region Örebro om 

planering och administration av skolskjutsar 
  
§42/21 Information om Ansökan om utökning av Solberga förskola 

Rörmokeriet med mobil förskoleavdelning 
  
§43/21 Information om Solberga Förskolor AB:s ansökan om 

godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och 
fritidshem, SI 2021–744 

  
§44/21 Tjänsteskrivelse om förslag till yttrande på Remiss från 

Skolinspektionen om Solberga Förskolor AB:s ansökan om 
godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och 
fritidshem, SI 2021–744 

  
§45/21 Månadsuppföljning mars 2021 
  
§46/21 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 
  
§47/21 Delegationsärenden 
  
§48/21 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 Goda exempel 
  
§49/21 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §36/21   Dnr:  
 
Godkänna deltagande på distans 
 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 

Förslag till beslut 

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

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §37/21   Dnr: BUN 2021/16 
 
Riktlinje för vitesnivåer baserad på taxerad 
inkomstnivå 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Fastställa nivåerna för viten vid föreläggande om fullgörande av 
skolplikten enligt följande: 
 

• Fasta viten bestäms till 1 % av senast taxerad inkomst 
eller minst 1000 kronor. Löpande viten bestäms till 1 ‰ 
av senast taxerad inkomst eller minst 100 kronor. 

 
• Inför föredragande av vitesärenden i nämnden ska 

förvaltningen föreslå vitesbelopp enligt dessa nivåer, 
efter att ha kontrollerat varje vårdnadshavares senast 
taxerade inkomst hos Skatteverket 

Ärendebeskrivning 
På nämndens sammanträde den 15 mars 2021 redovisar 
utvecklingsstrategen förslaget på vitesnivåer vid föreläggande 
om fullgörande av skolplikten. 
 
Enligt Skollagen (2010:800) 7 kap. 20–23 §§ kan huvudmannen 
för grundskolan förelägga vårdnadshavare att se till att deras 
barn uppfyller skolplikten. Till föreläggandet kan huvudmannen 
besluta om att det ska kopplas ett vite. 
 
Enligt Lag om viten (1985:206) 3 § skall vitet ”fastställas till ett 
belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens 
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan 
antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat 
med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat 
inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, 
skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.” 
 
Lagen om viten klargör vidare att adressaten av vitet ska ha 
faktisk och rättslig möjlighet att efterkomma föreläggandet. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
En riktnivå där fasta viten läggs på 1% av taxerad inkomst och 
löpande dagsviten på 1 ‰ av taxerad inkomst bedöms vara 
lämplig både som förstärkning av förelägganden, samt vara i 
lagom grad ekonomiskt kännbar för de vårdnadshavare som 
föreläggs. 
 
Räkneexempel 
Taxerad inkomst Fast vite  Löpande vite 
150 000 kr  1500 kr  150 kr/dag 
300 000 kr  3000 kr  300 kr/dag 
500 000 kr  5000 kr  500 kr/dag 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att fastställa nivåerna 
för viten vid föreläggande om fullgörande av skolplikten enligt 
följande: 
 
Fasta viten bestäms till 1 % av senast taxerad inkomst eller 
minst 1000 kronor. Löpande viten bestäms till 1 ‰ av senast 
taxerad inkomst eller minst 100 kronor. 
 
Inför föredragande av vitesärenden i nämnden ska förvaltningen 
föreslå vitesbelopp enligt dessa nivåer, efter att ha kontrollerat 
varje vårdnadshavares senast taxerade inkomst hos 
Skatteverket. 
 

 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg BUF 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §38/21   Dnr: BUN 2020/22 
 
Effekter på elevernas hälsa och elevhälsans 
arbetsmiljö under pandemin 2020-2021 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger den till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Chef för elevhälsan i Lindesbergs kommun informerar barn- och 
utbildningsnämnden om effekter på elevernas hälsa och 
elevhälsans arbetsmiljö under pandemin 2020–2021. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 

• Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §39/21   Dnr: BUN 2021/22 
 
Föräldraavgift förskola under inskolningstiden 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
Lyfta ärendet i kommunfullmäktige att: 

• Avgiften debiteras även under inskolningstiden  
• Förändringen startar månaden efter beslut vunnit laga 

kraft   

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden ändra så 
att vårdnadshavare i förskola betalar föräldraavgift från första 
dagen, även under inskolningstiden. Första dagen i förskolan är 
första inskolningsdagen.  

I informationsskriften ”Välkommen till förskoleverksamheten i 
Lindesbergs kommun” står att Lindesbergs kommun till skillnad 
från andra kommuner har gratis inskolningstid. Detta föreslås 
ändras. 

Barn- och utbildningsnämnden har delegation från 
Kommunfullmäktige att följa Maxtaxa för att debitera 
vårdnadshavare. Det här beslutet gäller inte det utan från vilken 
dagavgiften tas ut. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Lyfta ärendet för beslut i Kommunfullmäktige att:  
• Avgiften debiteras även under inskolningstiden  
• Förändringen startar månaden efter beslut vunnit laga 

kraft   
 

 
För åtgärd: 
Verksamhetschef förskola 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §40/21   Dnr: BUN 2021/20 
 
Familjecentralens verksamhetsberättelse 2020 och 
verksamhetsplan 2021 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

• Anta verksamhetsberättelsen 2020 och verksamhetsplan 
2021. 

Ärendebeskrivning 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 mars 
2021 informerar verksamhetschef Kristina Öhrn om 
verksamhetsberättelse för Familjecentralen 2020. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta 
verksamhetsberättelsen 2020 och verksamhetsplan 2021. 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef förskola 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §41/21   Dnr: BUN 2021/21 
 
Information om Revidering av avtal med Region 
Örebro om planering och administration av 
skolskjutsar 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndens sammanträde den 15 mars 2021 redovisar 
utvecklingsstrategen det reviderade avtalet om planering och 
administration av skolskjutsar som förvaltningen har med 
Region Örebro län. 
 
Avtalet har korrigerats utifrån förändringar i gällande 
lagstiftning och anpassats till det reviderade 
skolskjutsreglemente som nämnden beslutade om i december 
2020. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta tacka för 
informationen. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §42/21   Dnr: BUN 2020/80 
 
Information om Ansökan om utökning av Solberga 
förskola Rörmokeriet med mobil förskoleavdelning 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndens sammanträde den 15 mars 2021 redovisar 
utvecklingsstrategen och förvaltningschefen delegationsbeslut 
om godkännande av utökning av verksamheten vid Solberga 
Förskolor AB. 
 
Solberga förskolor AB (556955–5658) har ansökt om tillstånd 
att utöka sin befintliga förskola Rörmokeriet med ytterligare 20 
+ 20 platser. 
 
Utökningen sker genom en mobil förskoleavdelning med 20 
platser, en s.k. ”förskolebuss” samt avdelningen Utforskaren i 
Kommunens gamla lokaler på Ågården med 20 platser. 
Förskolebussen kommer att utgå från Rörmokeriet och vara iväg 
på utflykt dagligen mellan kl. 09:00 – 15:00.  
 
Grupperna byter hemvist var 14.e dag. 
 
Bussen är utrustad med ett mottagningskök, toalett med 
skötbord, läshörna, vilutrymme, pysselskåp m.m. och bemannas 
av en förskollärare samt två barnskötare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden tacka för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §43/21   Dnr: BUN 2021/17 
 
Information om Solberga Förskolor AB:s ansökan om 
godkännande som huvudman för förskoleklass, 
grundskola och fritidshem, SI 2021-744 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
 
Vid nämndens sammanträde 15 mars 2021 redovisar 
förvaltningschefen och utvecklingsstrategen en remiss om 
yttrande kring en ansökan om start av fristående 
skolverksamhet i Lindesbergs kommun. 
 
Solberga Förskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och 
fritidshem vid Solberga fristående grundskola i Lindesbergs 
kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 
Lindesbergs kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan 
i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp 
för att behandla ärendet inför yttrandet till Skolinspektionen. 
 
Förvaltningschefen återkommer med förvaltningens bedömning 
till nämndens sammanträde i april 2021. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att tacka för informationen och 
återkomma med ett underlag för bedömning till sammanträdet i 
april 2021. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §44/21   Dnr: BUN 2021/17 
 
Tjänsteskrivelse om förslag till yttrande på Remiss 
från Skolinspektionen om Solberga Förskolor AB:s 
ansökan om godkännande som huvudman för 
förskoleklass, grundskola och fritidshem, SI 2021-
744 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och 
skickar den vidare till Skolinspektionen. 

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens sammanträde 15 mars 2021 redovisade 
förvaltningschefen och utvecklingsstrategen en remiss om 
yttrande kring en ansökan om start av fristående 
skolverksamhet i Lindesbergs kommun. 

Solberga Förskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och 
fritidshem vid Solberga fristående grundskola i Lindesbergs 
kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. Lindesbergs kommun har getts 
möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800).  

Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 2021-04-
23. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade uppdra åt 
förvaltningschefen återkomma med ett underlag för bedömning 
till sammanträdet i april 2021. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp 
för att behandla ärendet inför yttrandet till Skolinspektionen. 

Vid nämndens sammanträde 19 april 2021 redovisar 
förvaltningschefen arbetsgruppens konsekvensbeskrivning. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Den genomförda konsekvensanalysen visar på en rad 
negativa konsekvenser vid en skoletablering, på det sätt 
som ansökan avser, varav följande konsekvenser är de 
mest centrala: 
 

• En negativ påverkan på Lindesbergs kommuns 
arbete med att skapa en långsiktig skolstruktur. 

• Minskad skolpeng per elev. 
• Skolnedläggningar. 
• Risk för ökad segregering mellan skolor. 
• Risk för minskad övergripande stödstruktur. 
• Risk för sämre måluppfyllelse och sämre socialt mående hos 

elever.  
 
I ansökan framgår inte vilket geografiskt läge skolan ska ha. I 
konsekvensanalysen utgår Lindesbergs kommun därför från att 
skolans tänkta placering är centralt belägen, i Lindesbergs 
tätort. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att ställa sig bakom 
Konsekvensanalys vid etablering av fristående grundskola i 
Lindesberg, Solberga förskolor AB – Yttrande till Skolinspektionen, 
SI 2021–744 och skicka detta till Skolinspektionen 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på återremiss med följande 
motiveringen:  
 
- Att komplettera underlagen med Solberga Förskolor AB 

ansökan och frågeställningarna från Skolinspektionen som 
yttrandet skulle svara på. Samt att få mer tid till att bereda 
frågan i partierna innan yttrande avges. För att klara detta 
begära om förlängd svarstid för yttrande till 
Skolinspektionen. 

 
Linda Svahn (S) föreslår att nämnden antar yttrandet som sitt 
och skickar den vidare till Skolinspektionen. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  
 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande: de som röstar 
för att ärendet avgörs idag röstar JA, de som röstar för att 
ärendet återremitteras röstar NEJ. Omröstningen utföll enligt 
följande: 6 ja, 4 nej och 1 avstår. Se listan nedan för att se hur var 
och en av ledamöterna röstade: 
 

 JA NEJ AVSTÅR 
Intisar Alansari (S) x   
Zaki Habib (S) x   
Magnus Storm, vice ordförande (C)   x 
Agnetha Lindqvist (V)  x  
Carina Sundén Wessling (V) x   
Pär-Ove Lindqvist (M)  x  
Tomas Klockars (M)  x  
Ingrid Rörick Richter (L)  x  
Fredrick Rosenbecker (SD) x   
Jari Mehtäläinen (SD) x   
Linda Svahn, ordförande (S) x   
Totalt 6 4 1 

 
Ordförande frågar därefter om nämnden kan anta yttrandet som 
sitt eget och finner så beslutat. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och Ingrid Rörick 
Richter (L) avstår att delta i beslutet. 
 
Reservation 
 
Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och Ingrid Rörick 
Richter (L) reserverar sig med följande motivering: 
 
På Barn- och Utbildningsnämnden lade Moderaterna med stöd 
av Liberalerna ett yrkande om att återremittera ärendet och 
begära förlängd svarstid för yttrande till Skolinspektionen. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Moderaterna och Liberalerna tycker att frågan är stor och viktig 
och behöver diskuteras mer i partigrupperna. Dessutom tycker 
vi att det saknas underlag i de utsända handlingarna inför 
beslutet. Dels ansökan från Solberga Förskolor AB, men även 
frågeställningen från Skolinspektionen som yttrande skulle 
svara på saknades. 
 
Vår uppfattning är att yttrande till stor del stämmer överens 
med de konsekvenser den beskriver med nuvarande 
skolorganisation och elevutveckling. Men vi anser också att 
beskrivningen av att det skulle innebära skolnedläggningar,  
försämrad måluppfyllelse och en ökad segregation känns som 
väldigt osäkra och svepande. Dessa skulle behöva belysas och 
diskuteras mer innan ett yttrande med dessa slutsatser kan 
avges. Det kanske skulle kunna bli bättre måluppfyllelse och en 
bättre integration? Det vet vi inte för vi har inte hela bilden. 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt återremissförslag. 

 
Lindesberg 210428 
 
För åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
 

För kännedom: 
Skolinspektionen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §45/21   Dnr: BUN 2020/101 
 
Månadsuppföljning mars 2021 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Godkänna redovisning av det ekonomiska läget per sista mars 
med följande tillägg: 
 

• Förvaltningen utreder förslag på besparingsåtgärder. 
 

• Äskande till kommunfullmäktige om 7 miljoner kronor 
för skolskjutskostnader. 
 

• Uppdra till förvaltningen att ta fram en detaljerad 
konsekvensanalys av neddragna busslinjer och dess 
konsekvenser för boende. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter redovisar ett 
resultat per sista mars på -2,7 Mnkr för kvartal 1 2021. Prognos 
för helår är -17,0 Mnkr. 
 
Gymnasieskola -9,0 Mnkr 
Grundskola -5,0 Mnkr 
Särskola och gymnasiesärskola -3,0 Mnkr 
 
Av aviserade underskottet är -7,0 Mnkr ökade 
transportkostnader för  
skolskjuts grundskola -5,0 Mnkr och skolresor gymnasieskola -
2,0 Mnkr.  
(BUN 2020-11-09 §112/20, väckt ärende i Kommunfullmäktige. 
 
Inom gymnasieskola finns underskott på -7,0 Mnkr inom 
undervisning och köp av skolplatser. (Tillsammans med 
skolresor uppgår underskottet till -9,0 Mnkr.) Med sjunkande 
elevunderlag och en hög andel hos annan huvudman skapar det 
halvfasta kostnader för köp av skolplatser.  
 



 

 Sammanträdesprotokoll 18 (30) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Inom särskolan är elevantalet högre än tidigare och fler elever är 
på ingång inför hösten 2021. Nästan 60 elever finns på 
Lindbackaskolan och Lindeskolan. På gymnasiesärskolan är 4 
nationella program igång och för elever från 13 år och tills 
gymnasieskolan är klar bedrivs korttidstillsyn som beslutas av 
LSS-handläggare inom Socialförvaltningen.  
Kostnaderna för detta ryms inte inom ram och skapar ett 
underskott som inte förväntas sjunka inom överskådlig tid. 
 
Investeringsbudget 2021 uppgår till 36,1 Mnkr varav 32,8 Mnkr 
avser satsningar på nya Lindbackaskolan. Utgift per sista mars 
är 2,7 Mnkr och av de igångsatta investeringarna förväntas 6,0 
Mnkr vara pågående projekt som slutförs under 2022.  
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Att godkänna redovisning av det ekonomiska läget per sista 
mars  

Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) yrkar på följande tilläggsförslag: 

- Att förvaltningen utreder förslag på besparingsåtgärder. 

Linda Svahn (S) förslår följande tilläggsförslag: 

- Äskande till kommunfullmäktige om 7 miljoner kronor för 
skolskjutskostnader. 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår följande tilläggsförslag: 
 

- Uppdra till förvaltningen att ta fram en detaljerad 
konsekvensanalys av neddragna busslinjer och dess 
konsekvenser för boende. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner så beslutat 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Jari 
Mehtäläinen (SD) tilläggsyrkande och finner så beslutat 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Linda Svahn 
(S) tilläggsyrkande och finner så beslutat 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Pär-Ove 
Lindqvist (M) tilläggsyrkande och finner så beslutat. 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen.  

  



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (30) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §46/21   Dnr:  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen informerar om det senaste med anledning av 
coronapandemin. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §47/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan    

 
-- Beviljat val av Hagabackens skola    

 
-- Beviljat val av Stadsskogsskolan    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av förskoleområde Östra Dnr    

 
-- Beviljat val av förskolan Kyrkberget Dnr    

 
-- Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
förskolan Bergknallen vårterminen 2021 Dnr BUN 
2020/103 

  

 
-- Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
Grönsiskan förskola vårterminen 2021 Dnr BUN 
2020/103 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

-- Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
förskolan Björken Dnr BUN 2020/103 

  

 
-- Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
förskolan Kristallen Dnr BUN 2020/103 

  

 
-- Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
förskolan Stadsskogen Dnr BUN 2020/103 

  

 
-- Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
förskolan Stöttestenen Dnr BUN 2020/103 

  

 
-- Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
förskolan Hagabacken Dnr BUN 2020/103 

  

 
-- Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
förskolan Tallbacken Dnr BUN 2020/103 

  

 
-- Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
förskolan Kyrkberget Dnr BUN 2020/103 

  

 
-- Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
förskolan Skogsdungen Dnr BUN 2020/103 

  

 
-- Beslut tilläggsbelopp Trollebo förskola VT 
2021.pdf Dnr BUN 2020/105 

  

 
-- Protokollsutdrag från Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 
25 mars 2021 § 12 - Beslut om distansundervisning vid 
Storåskolan och Stadsskogsskolan under perioden 29 
mars till 16 april 2021. Dnr BUN 2020/33 

  

 
-- Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Björkhagaskolan 4-6 
2021-02-19, ärendenr - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
-- Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-02-18 ärendenr EKB20:20 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

-- Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-02-18 ärendenr EKB20:21 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
-- Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan F-3 2021-03-02 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
-- Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-03-04 ärendenr 3 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
-- Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Björkhagaskolan 2021-02-
19 ärendenr BUN 2020/74-143  - ärendet bedöms utrett 
och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
-- Delegationsbeslut av biträdande rektor 
Gretha Åström om beviljad utökad tid på fritids enligt 
skollagen kap 14 5-6 § Dnr BUN 2021/2 

  

 
-- Beviljat val av  Brotorp norra Dnr BUN 
2021/4 

  

 
2021-04-01 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Ekbackens skola 2021-02-
08, ärendenr EKB20:18 - ärendet bedöms utrett och 
klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-04-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-03-24, ärendenr 20-21-27 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 17 2021 
Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-04-01 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Lindeskolan LS 4 2021-03-16, ärendenr LS4 2021-1 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-04-01 Samverkansavtal om RUC - Regionalt 
utvecklingscentrum Dnr BUN 2021/14 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-03-07 Avtal gällande interkommunal elev 
vårterminen 2021 Dnr BUN 2021/7 

  

 
2021-03-07 Avtal om ersättning för extra personell 
resurs i skolan för elev i riksgymnasiesärskolan för döva 
och hörselskadade, Tullängsgymnasiet Dnr BUN 2021/7 

  

 
2021-04-07 Delegationsbeslut diskriminering och 
kränkande behandling på Björkhagaskolan 2021-03-30 - 
vidare utredning - återkoppling till huvudmannen senast 
2021-05-02 Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-04-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-03-25, ärendenr 20-21-28 - för 
vidare utredning - återkoppling till huvudmannen Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
2021-03-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-03-04 ärendenr 2 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-03-15 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan FRÖ 7-9, 20-
21-19  - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2021-03-15 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan FRÖ 7-9, 20-
21-20  - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2021-03-15 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan FRÖ 7-9, 20-
21-21  - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2021-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-03-15 ärendenr 20-21-25 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-03-15 ärendenr 5 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 vt 2021 ärendenr 20-21-24 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-03-11 ärendenr 4 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan GrSär 2021-03-12 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-03-15 ärendenr 20-21-26 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2021-03-04 ärendenr 20-21-14 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 17 Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
2021-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2021-03-15 ärendenr 20-21-13 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 17 Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
2021-03-30 Ordförandebeslut -  fjärr-
/distansundervisning för åk 6, Brotorpsskolan Södra 
Dnr BUN 2020/33 

  

 
2020-11-30 Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
Näsby förskola vårterminen 2021 Dnr BUN 2020/103 

  

 
2020-11-30 Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
förskolan Gläntan vårterminen 2021 Dnr BUN 2020/103 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2020-11-30 Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
förskolan Mariedal vårterminen 2021 Dnr BUN 
2020/103 

  

 
2020-11-30 Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd - 
Skogsdungen förskola vårterminen 2021 Dnr BUN 
2020/103 

  

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 27 (30) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §48/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Personuppgiftsincident om felskickad e-
post från Lindeskolan 2021-03-08 Dnr BUN 2021/25 

  

 
2021-03-02 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2021-03-02 Dnr  

  

 
2021-03-08 Protokoll från förskolor norra 
samverkansgrupp 2021-03-02 Dnr  

  

 
2021-02-09 Protokoll från förskolor östra 
samverkansgrupp 2021-02-09 Dnr  

  

 
2021-02-10 Protokoll från Stadsskogsskolans 
samverkansgrupp 2021-02-10 Dnr  

  

 
2021-03-10 Protokoll från Fröviskolans 
samverkansgrupp 2021-02-01 Dnr  

  

 
2021-03-17 Beslut i Skolinspektionen 2021-03-17 om 
att överlämna anmälan i ärende om kränkande 
behandling vid Fröviskolan till huvudmannen för 
utredning och åtgärd, dnr SI 2021:1325 Dnr BUN 
2021/26 

  

 
2021-01-26 Protokoll från Vedevåg skolas 
samverkansgrupp 2021-01-26 Dnr  

  

 
2021-03-26 Minnesanteckningar och underlag från 
Gymnasiesamverkan GYSAM KNÖL 2021-03-26 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2021-03-29 Protokoll från Hagabacken skolas 
samverkansgrupp 2021-03-29 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Goda exempel 
 

Beslut 
 
Goda exempel läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Linda Svahn (S) lyfter följande goda exempel: 
 
- Stadsskogsskolans instruktioner till elever gällande 

förhållningsregler vid distansundervisning. 
 
Zaki Habib (S) lyfter följande goda exempel: 
 
- Utvecklingssamtalen på Brotorpsskolan södra har fungerat 

väldigt väl då dem genomförs digitalt. Skolan har verkligen 
tänkt på smittspridning med planeringen inför samtalen.  

 
Helene Lundin (KD) lyfter följande goda exempel: 
 
- Personalen på Mossebacken förskola i Vedevåg. Som har 

behövt flytta ut från byggnad vilket har skapat svårigheter 
för personalen. Men vill lyfta deras arbete kring flytten och 
vilket bra arbete personalen har gjort för att få ihop det. 

 
Ingrid Rörich Richter (L) lyfter följande goda exempel: 
 
- Förskolan Stadsskogens fina gård.  



 

 Sammanträdesprotokoll 30 (30) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §49/21 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
Inga övriga frågor. 
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