Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-11

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid:

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-15:50

Beslutande:

Magnus Storm (C), Ordförande § 96–106
Joacim Hermansson (S) § 96–106
Zaki Habib (S) § 96–106
Carina Sundén Vessling (V) § 96–106
Pär-Ove Lindqvist (M) § 96–106
Tomas Klockars (M) § 96–106
Ingrid Rörick Richter (L) § 96–106
Fredrik Rosenbecker (SD) § 96–106
Jari Mehtäläinen (SD) § 96–106

Tjänstgörande
ersättare:
Övriga deltagare:

Utses att justera
Justeringens plats
och tid:

Farhia Ahmed Shekh (S) ersättare för vakant plats (S) § 96–106
Agnetha Lindkvist (V), ersätter Maud Segerstedt (C) § 96–106

Lillemor Bodman (M) § 96–106
Stefan Andersson (MP) § 96–106
Helene Lundin (KD) § 96–106
Thomas Lindberg, Förvaltningschef § 96–106
Jessica Andersson, Ekonom § 96–106
Muzaffer Oguz, Ekonom § 96–106
Björn Österby, Utvecklingsstrateg § 96–106
Kristina Öhrn, Verksamhetschef förskolan § 96–106
Michael Tybell, Verksamhetschef, grundskolan § 96–106
Åsa Jönsson, Biträdande verksamhetschef grundskolan § 96–106
Staffan Hörnberg, Gymnasiechef § 96–106
Andreas Blom, Rektor Lindeskolan § 102
Susanne Karlsson, Lärarnas Riksförbund § 96–101
Sofie Liodden, Lärarförbundet § 96–101
Nina Eskola, Kommunal§ 96–106
Pär-Ove Lindqvist med Tomas Klockars (M) som ersättare
Kanslienheten 18 oktober 2021
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Magnus Storm
__________________________________________________________
Pär-Ove Lindqvist

Utdragsbestyrkande

2 (27)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-10-11

Ärendeförteckning
§96/21

Godkänna deltagande på distans

§98/21

Delårsrapport och barn- och utbildningsnämndens
Verksamhetsberättelse januari-augusti 2021

§97/21

§99/21
§100/21
§101/21
§102/21
§103/21
§104/21
§105/21
§106/21

Justerandes signatur

Frågor väckta av ledamöter

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av
covid-19, tillika Coronaviruset 2021-09-13

Detaljerad beskrivning av respektive besparingsområde inom
barn- och utbildningsnämnden 2022

Information om frånvarande elever - läsårsstarten 2021–2022
Industritekniska programmet vid Lindeskolan

Uppföljningsrapport internkontroll BUF januari-augusti 2021
Prioritering av lokalobjekt
Delegationsärenden
Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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BUN §96/21

Dnr:

Godkänna deltagande på distans
Beslut
Ordförande godkänner att samtliga ledamöter och ersättare
deltar på distans på grund av smittspridningen 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 bildförföring 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 och ersättare
deltar på distans på grund av smittspridningen av covid-19.

Justerandes signatur
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BUN §97/21

Dnr:

Frågor väckta av ledamöter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för frågan.

Ärendebeskrivning

Jari Mehtäläinen (SD) frågar om språktester i förskolan.

Ingrid Rörick Richter (L) Undrar hur det går med mobilfri
skoldag på Lindbackaskolan.
Zaki Habib (S) ställer fråga om skolmat.

Lillemor Bodman (M) undrar hur skolor har uppmärksammat
demokratiåret.
Helene Lundin (L) frågar om datum för kvalitetsdagar.
Carin Sundén Vessling (V) frågar om skolskjutsar.

Stefan Andersson (M) undrar vilka fritidsgårdar som har öppet
nu för tiden?
Agnetha Lindqvist (V) ställer fråga om skolskjutsar och undrar
varför regionen ska sköta skolskjutsar i kommunen.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för frågan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-11
BUN §98/21

Dnr: BUN 2021/83

Delårsrapport och barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsberättelse januari-augusti 2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för
tertial 2, januari – augusti 2021, och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
På Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 11
oktober 2021
redovisar förvaltningschefen delårsrapporten för tertial 2 för
nämndens
verksamheter.
Delåret januari – augusti 2021 präglades precis som 2020 till
stor del av den pågående pandemin. Nämnd och förvaltning
tvingades till en rad beslut kopplade till den rådande
situationen.

2021 har därmed inneburit fortsatt stora utmaningar för Barnoch utbildningsförvaltningens möjligheter att leverera sitt
grunduppdrag. Folkhälsomyndigheten har även under våren
kommit med restriktioner och rekommendationer om bl.a.
distansundervisning eller andra åtgärder för att minska
smittspridningen i verksamheterna.
Samtliga verksamheter har i det utsatta läget visat stor
flexibilitet och god vilja att lösa grunduppdraget även i
situationer och perioder då läget har varit extra ansträngt.

Som arbetsgivare har förvaltningen fått göra flera omställningar
för att möta de rekommendationer som kommit från regeringen
och folkhälsomyndigheten, bl.a. i form av övergång till
distansundervisning i grundskolans senare årskurser och på
gymnasieskolan. Den pedagogiska personalen har då fått kraftigt
förändrade förutsättningar att utföra sitt arbete.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter i Lindesbergs
kommun har under 2021 förbättrats men måste fortsätta
stärkas hela vägen från förskolan till gymnasieskolan. Arbetet
med detta ska genomsyra hela nämndens arbete. Det
systematiska kvalitetsarbetet fokuserar på kvalitetshöjande
insatser inom hela förvaltningen och nämnden. Varje enhet
strävar efter att höja måluppfyllelsen inom respektive
utvecklingsområde.

Resultatet på -12,3 Mnkr per sista augusti följer tidigare
aviserad prognos för Barn- och utbildningsnämndens 10
verksamheter. Bedömning är en helårsprognos på -17,0 Mnkr
2021 (-2,1 % av budget).

De två största verksamheterna grundskola och förskola har en
budget i balans inom undervisning. Störst underskott har
skolskjuts (-9,0 Mnkr) och skolmåltider (-2,3 Mnkr).
Gymnasieskola (-8,0 Mnkr/-6,1%) och grundsärskola (-3,0
Mnkr/-20,5%) har störst utmaning för att få en ekonomi i
balans. Trots vidtagna åtgärder visar resultatet på
miljonunderskott 2021. Inom gymnasieskola genomförs en
genomlysning av Lindeskolans ekonomi av KPMG som
presenterar slutrapport i november 2021. Särskolans
verksamheter växer med fler elever, vilket innebär att
underskottet är större än vad genomförda och planerade
effektiviseringar kan rätta till.

Måluppfyllelse, kompetensförsörjning, lokaler och en budget i
balans är förvaltningens framtida utmaningar. För att lyckas
med detta kommer det att krävas ett antal strategiska beslut på
flera olika nivåer.

Nämnden uppvisar en prognos under året på -17 mnkr. En
betydande del av underskottet ligger på områden utanför
nämnd eller förvaltningskontroll, som exempel kan nämnas
beslut om linjetrafiks upphörande till förmån för
skolskjutstrafik. Utöver detta finns ytterligare krav på 4,5 mnkr i
effektiviseringar per under nästföljande två år, detta samtidigt
som antalet barn och elever ökar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ett fortsatt arbete för att förbättra elevernas resultat är viktigt
framöver. Detta är den stora utmaningen för kommunens
förskolor och skolor och flera olika åtgärder är verkställda för
att öka måluppfyllelsen och fortsätta på den inslagna
förbättringsvägen där alltfler elever når målen.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för
tertial 2, januari – augusti 2021, och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
För kännedom:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-11
BUN §99/21

Dnr:

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med
anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 2021-0913
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN §100/21
2021/48

Dnr: BUN

Detaljerad beskrivning av respektive
besparingsområde inom barn- och
utbildningsnämnden 2022
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen till
handlingarna

Ärendebeskrivning
Inriktningsbeslutad besparing ska redovisas till Barn- och
utbildningsnämndens sammanträde i oktober 2021.
Kommunfullmäktiges beslut om budget för åren 2022 (-4,5
Mnkr) och 2023 (ytterligare -4,5 Mnkr) kvarstår och ska
effektiviseras i Barn- och utbildningsnämndens 10
verksamheter.

Med nu planerade åtgärder är besparingen kännbar i samtliga
verksamheter, inte minst där barn och elevantal ökar men där
inget tillskott av budget sker.

Nedan redovisas per verksamhet planerade åtgärder för budget
2022.

Förskola – 0,9 Mnkr
Förskolan har en resursfördelningsmodell som utgår från antal
inskrivna barn i verksamheten. Budgeterat barnantal 2022 är
lägre än 2021 vilket ger en effektivisering i
resursfördelningsmodellen på -0,9 Mnkr. Konsekvens för rektor
blir att budget per barn 2022 är lika stor som 2021. Störst
konsekvens bedöms de minsta fristående förskolorna i
kommunen få. Långa öppettider, få barn och begränsade
resurser är en svår utmaning. Även i kommunal regi är barn
med vistelsetider över 40 h/v svåra att finansiera inom budget.
Grundskola -1,0 Mnkr (förskoleklass, grundskola &
fritidshem)
Inom grundskola ökar elevantalet, mest inom högstadiet. I

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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årskurs 7–9 har eleverna fler ämnen, längst skoldagar och där är
timplanen mest omfattande. Det ger begränsade möjligheter att
minska elevpeng till rektor inför ett nytt läsår med fler elever.
En minskad budget i grundskolans verksamhet skulle innebära
att statsbidrag från Skolverket riskerar att utebli. Eftersom
satsningar med statsbidrag finns i dagens verksamhet skulle det
innebära en ”dubbel besparing” för verksamheten.
Fritidshem har en resursfördelningsmodell som utgår från
inskrivna elever i verksamheten. Budgeterade elevantal är lägre
2022 än 2021 vilket ger en effektivisering i
resursfördelningsmodellen på -1,0 Mnkr. Konsekvens för rektor
är att budget per elev blir lika stor 2022 som 2021. Störst
konsekvens blir det troligen för de mindre enheterna i
kommunal och fristående regi. För att täcka hela öppettider
handlar det där om att ytterligare tillskott av budget kan krävas.
Gymnasieskola -1,0 Mnkr

Inom gymnasieskolan pågår ett arbete för en budget i balans för
innevarande år. Antalet elever på gymnasieskolan har de
senaste åren sjunkit. Inför 2022 förväntas elevantalet sjunka
med ytterligare ett tiotal elever. Det är först 2023 som
elevgruppen i gymnasieålder växer för att nå en förväntad topp
år 2025. Antalet elever på Lindeskolan kan öka innan dess om
fler elever ur kullen väljer skolan. För de elever som väljer
annan huvudman för sin gymnasiegång betalar Lindeskolan
interkommunal ersättning.
•
•
•

Inför 2022 genomförs besparingen på tre olika områden:

Industritekniska programmet -0,8 Mnkr, programmet är pausat
och har inga elever i årskurs 1
Vaktmästeri -0,15 Mnkr, minskat antal årsarbetare

Kompetensutveckling -0,05 Mnkr, inom denna post har andra
verksamheter inför 2021 genomfört besparing
Kulturskola -0,5 Mnkr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturskolan är en frivillig verksamhet med flera
verksamhetsgrenar. Kulturskolan tillhandahåller också
musikundervisning i kommunala grundskolor. På intäktssidan
kan viss del av besparingen genomföras, avgifter höjdes, utan att
budget för verksamheten minskades, men störst förändringar
behöver genomföras på kostnadssidan. Detta kan ske dels på
driftkostnader såsom instrument och kompetensutveckling och
dels på personalkostnader.
Kulturskolan de senaste två åren inte drabbas av nämndens
effektiviseringar. Omorganisation och förändrad verksamhet
kan bli aktuell för att lyckas med dessa effektiviseringar.
Städ/lokalvård – 0,5 Mnkr

Flera enheter har fram till idag avvecklats. Ramsbergs skola och
fritidshem, Rockhammars skola och fritidshem, Lönngårdens
förskola i Rockhammar, Kristinaskolan och Stadsskogsskolan är
lokaler som inte längre finns i verksamheterna. Nya lokaler är
Lindbackaskolan som ersätter Stadsskogsskolan. Effektivisering
bedöms utifrån det vara ett alternativ vid en minskad budget
kommande år i Barn- och utbildningsnämnden. Tjänsten betalas
av Barn- och utbildningsnämnden och leverantör av lokalvård är
kontaktad för att få en specificering av planering per
verksamhet 2022 i och med den minskade budget som är
beslutad.
Vaktmästeri -0,3 Mnkr

Antalet lokaler är lägre än tidigare år då flera enheter
avvecklats. (se under städ/lokalvård ovan). Vaktmästeri består
till största del av personal och till viss del av materialkostnader.
Besparingen innebär att antalet årsarbetare minskar i
jämförelse med 2021.
Måltid -0,3 Mnkr

Måltidsenheten tillhandahåller skolmåltider från förskola upp
till gymnasieskola. Antal förskolor och grundskolor har minskat
i jämförelse med tidigare år. Störst minskning av elevantal finns
inom verksamheten fritidshem.

Justerandes signatur
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Grundskolan ökar i elevantal medan både i förskola och i
gymnasieskola minskar barn och elever. Solberga förskola har
öppnat 2 nya avdelningar i Lindesberg 2021. Det ger ett lägre
barnantal i egen kommunal regi. På Lindeskolan sjunker
elevantalet under ett par år och förväntas öka först år 2023 i och
med de större årskullarna av elever. Måltid betalas av Barn- och
utbildningsnämnden och leverantör är måltidsenheten i
Lindesbergs kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningen redovisar per besparingsområde och Barn- och
utbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna
Beslutad budget år 2022 (BUN §91/21)
1. Förskola – 900 000 kr
2. Grundskola – 1 000 000 kr (exklusive särskola)
3. Gymnasieskola -1 000 000 kr
4. Kulturskola – 500 000 kr
5. Städ, lokalvård – 500 000 kr
6. Vaktmästeri – 300 000 kr
7. Måltid – 300 000 kr
8. Total beslutad besparing -4,5 Mnkr
För åtgärd:
Barn- och utbildningsförvaltningen samt utförare av
stödtjänster måltid och städ/lokalvård

För kännedom:
Förvaltningschefer för samtliga berörda verksamheter

Justerandes signatur
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BUN §101/21
2021/77

Dnr: BUN

Information om frånvarande elever - läsårsstarten
2021–2022
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen

Ärendebeskrivning
Vid nämndens sammanträde den 13 september 2021 redovisar
verksamhetscheferna för grundskolan respektive
gymnasieskolan om antalet frånvarande elever under de första
veckorna av läsåret 2021–22.

Redovisningen sker mot bakgrund av situationen i början av
föregående läsår då ett antal elever, i framförallt grundskolan,
inte dök upp vid skolstarten. Vissa elever visade sig vistas
utomlands, utan beviljad ledighet.

Sammanställningen visar en betydligt mer positiv situation för
innevarande läsår.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta tacka för informationen

Justerandes signatur
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BUN §102/21
2020/95

Dnr: BUN

Industritekniska programmet vid Lindeskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
•

Industritekniska programmet vid Lindeskolan läggs ner
från och med hösten 2022.

Ärendebeskrivning
Industritekniska programmet vid Lindeskolan har under
flertalet år haft svårt att locka elever till utbildningen.
Programmet har under perioder varit ”pausat” för intag av nya
elever med anledning av lågt söktryck.
Bedömningen är att situationen trots intensiv marknadsföring
och ett omfattande samarbete med näringslivet i kommunen
inte kommer att förändras.
Kommunens olika förvaltningar har tillsammans med
näringslivet istället en grund till plan för hur
rekryteringsbehovet av arbetskraft till näringslivet ska
tillgodoses i framtiden. Detta bör ske på eftergymnasial nivå.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta
•

Industritekniska programmet vid Lindeskolan läggs ner
från och med hösten 2022.

Ledamöternas förslag till beslut

Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på att ärendet avgörs idag med
följande tillägg:
•

Justerandes signatur

Barn-och utbildningsnämnden uppdrar till
förvaltningschef att arbeta vidare med inriktningen att få
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till stånd utbildning som kan tillgodose näringslivets
rekryteringsbehov.

Joacim Hermansson (S) yrkar avslag på Pär-Ove Lindqvist (M)
tilläggsyrkande.
Jari Mehtäläinen (SD) och Zaki Habib yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Thomas Klockar (M) och Ingrid Rörick Richter (L) yrkar bifall till
att ärendet ska avgöras idag.
Thomas Klockar (M) och Ingrid Rörick Richter (L) yrkar bifall till
Pär-Ove Lindqvist (M) tilläggsförslag.
Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet kan avgöras idag och finner så
beslutat.

Ordförande frågar om nämnde kan besluta enligt förvaltningens
förslag och finner så beslutat.

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Pär-Ove
Lindqvist tilläggsförslag och finner att nämnden avslår
tilläggsförslaget.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
JA: för bifall till Pär-Ove Lindqvists tilläggsförslag
NEJ: för avslag

Omröstningen utföll enligt följande: 3 ja, 7 nej och 1 avstår. Se
listan nedan för att se hur var och en av ledamöterna röstade:
Farhiya Ahmed Shekh (S)
Joacim Hermansson (S)
Zaki Habib (S)
Agnetha Lindqvist (V)
Carina Sundén Vessling (V)
Pär-Ove Lindqvist (M)

Justerandes signatur

JA

NEJ AVSTÅR
x
x
x

x
x
x
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Tomas Klockars (M)
Ingrid Rörick Richter (L)
Fredrick Rosenbecker (SD)
Jari Mehtäläinen (SD)
Magnus Storm (C), ordförande
Totalt

x
x
x
x
x

3

7

1

Ordförande finner att barn-och utbildningsnämnden avslår PärOve Lindqvists tilläggsförslag.
Reservationer

Pär-Ove Lindqvist (M), Tomas Klockars (M) och Ingrid Rörick
Richter (L) reserverar sig mot beslut att avslå tilläggsförslaget
och meddelar att dem avser att före justering lämna en skriftlig
reservation.
För åtgärd:
Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Gymnasiechef
För kännedom:
Kommunikatör
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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2021-10-11
BUN §103/21
2021/85

Dnr: BUN

Uppföljningsrapport internkontroll BUF januariaugusti 2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade
kontrollmomenten och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Vidare uppdras åt förvaltningen att senast 2021-12-31
genomföra resterande moment. Dessa ska redovisas i samband
med årsredovisningen för 2021, vid nämndens sammanträde i
februari 2022.

Ärendebeskrivning
En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs
effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet
är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I
praktiken handlar det om att ha ordning och reda.
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf §
60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret
för att tillse att det finns en god internkontroll i Lindesbergs
kommun. Detta reglemente syftar till att med rimlig grad kunna
säkerställa att kommunen bedriver en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering
och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar,
föreskrifter, riktlinjer och tillämpningar mm.
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och ska
ses som en del av arbetet med det systematiska
kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudmannen att
utföra sin uppsiktsplikt av verkställigheten av det offentliga
uppdraget.

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa
grunduppdraget, genom att identifiera risker som kan påverka
att grunduppdraget inte uppfylls. Nämnden säkerställer genom
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en tillfredsställande intern kontroll att ändamålsenlig
verksamhet bedrivs och att det finns en efterlevnad av
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Internkontrollen omfattar:
• Uppföljning av kontrollmoment.
• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer
följs i organisationens verksamheter.
• Identifiering av brister.
• Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att
brister fortgår eller återupprepas.
• Årlig sammanställning och analys som presenteras för
huvudman.

Spridandet av Corona-pandemin under 2020 och 2021 har
påverkat möjligheten att genomföra vissa kontrollmoment. Till
delårsredovisningen för tertial 2, 2021 redovisas därför endast
några av de beslutade kontrollmomenten. Resterande moment
redovisas i samband med årsredovisningen i februari 2022.

Genomförda kontrollmoment, 4 stycken, har i huvudsak utförts
genom digital kontroll. De kontrollpunkter som inte är
kontrollerade per sista augusti kommer att följas upp på helåret
och redovisas för nämnd i februari 2022.
Under hösten 2021 planeras för en övergång till digital
rapportering av barns och elevers tillbud och olycksfall samt
kränkande behandling.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade
kontrollmomenten och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Vidare uppdras åt förvaltningen att senast 2021-12-31
genomföra resterande moment. Dessa ska redovisas i samband
med årsredovisningen för 2021, vid nämndens sammanträde i
februari 2022.
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BUN §104/21
2019/67

Dnr: BUN

Prioritering av lokalobjekt
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt nedanstående
prioritering och överlämna den till kommunstyrelsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Flytt av förskolemodul till Stadsskogens förskola 2022
Björkhagaskolan 2021
Björkens förskola 2023 augusti
Fordonsprogrammet 2023
Fröviskolan 2023
Lås och larm Lindeskolan 2022, mars
Elevboende vid Lindeskolan 2024
Ny förskola vid Torphyttan 2024
Ny förskola i Vedevåg 2024

Ärendebeskrivning

För att klara ett omedelbart behov av förskoleplatser behöver
förskolemodulen i Vedevåg flyttas till Stadsskogens förskola

En ny förskola vid Björkens nuvarande förskola har nämnden
tidigare ställt sig positiv till. Denna byggnation är en del av det
kommunövergripande arbetet med ”Framtidens stadsdel
Hagaberg”.
Gällande ny förskola vid Torphyttan så finns ett behov av fler
förskoleplatser på västra delen av Lindesberg. Denna förskola
innebär att externt förhyrd lokal samt mindre förskola kan
lämnas.

Gällande ny förskola i Vedevåg så finns politiska önskemål om
en förskola som ersätter Bergknallens förskola.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta enligt nedanstående
prioritering och överlämna den till kommunstyrelsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Flytt av förskolemodul till Stadsskogens förskola 2022
Björkhagaskolan 2021
Björkens förskola 2023 augusti
Fordonsprogrammet 2023
Fröviskolan 2023
Lås och larm Lindeskolan 2022, mars
Elevboende vid Lindeskolan 2024
Ny förskola vid Torphyttan 2024
Ny förskola i Vedevåg 2024

Ledamöternas förslag till beslut

Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar bifall till lagt förslag.
Meddelas för åtgärd
Kommundirektör
Controller, kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom
Kommunstyrelsen
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BUN §105/21

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärenden läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden :
---

Beviljat val av Fröviskolan Dnr

Beviljat val av Storåskolan Dnr

2021-09-01 Avtal gällande interkommunal elev i
grundskola Ljusnarsbergs kommun Dnr BUN 2021/7

2021-09-08 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Ekbackens skola 2021-09-01, ärendenr EKB20:29 återkoppling till huvudmannen senast vecka 39 Dnr
BUN 2021/75

2021-09-08 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Fröviskolan 7-9 2021-08-31, ärendenr 21-22-4 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-08 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Fröviskolan 7-9 2021-09-02, ärendenr 21-22-5 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-08 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Brotorpsskolan 2021-08-26, ärendenr 2 - ärendet
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75

2021-09-09 Avslaget val av Vedevågs förskoleområde
Dnr
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2021-09-10 Delegationsbeslut av Carina Almgren
september 2021 -beviljade inackorderingstillägg,
studiebidrag och dagliga resor Dnr BUN 2021/2

2021-09-13 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Ekbackens skola 2021-09-06, ärendenr EKB20:30 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-13 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Brotorpsskolan 2021-09-06, ärendenr 3 - ärendet
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-14 Delegationsbeslut av Carina Almgren
augusti - september 2021 - beviljat
inackorderingstillägg, studiebidrag och dagliga resor
Dnr BUN 2021/2

2021-09-15 Delegationsbeslut återkoppling av anmälan
om kränkande behandling på förskolan Björken 202108-23 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN
2021/75

2021-09-15 Delegationsbeslut diskriminering på
Fröviskolan 7-9 2021-09-10, ärendenr 21-22-6 - ärendet
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-15 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Brotorpsskolan 2021-09-06, ärendenr 4 - ärendet
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-15 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Brotorpsskolan 2021-08-26, ärendenr 5 - ärendet
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75

2021-09-16 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Storåskolan 2021-09-08, ärendenr 2021-9 - ärendet
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-22 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Lindbackaskolan 2021-09-14, ärendenr 2021-6 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
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2021-09-22 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Lindbackaskolan 2021-09-10, ärendenr 2021-5 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-22 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Lindbackaskolan 2021-09-07, ärendenr 2021-4 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75

2021-09-22 Delegationsbeslut återkoppling av ärende
om kränkande behandling på Ekbackens skola 2021-0823, ärendenr EKB20:28 - ärendet bedöms utrett och
klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-22 Delegationsbeslut återkoppling av ärende
om kränkande behandling på Ekbackens skola 2021-0823, ärendenr EKB20:27 - ärendet bedöms utrett och
klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-27 Redovisning av utredning och åtgärder
avseende Skolinspektionens ärende SI 2021:4761 Dnr
BUN 2021/74
2021-09-29 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Lindbackaskolan 2021-09-14, ärendenr 2021-9 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-29 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Lindbackaskolan 2021-08-30, ärendenr 2021-8 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-29 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Lindbackaskolan 2021-08-27, ärendenr 2021-7 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75

2021-09-29 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Lindbackaskolan GrSär 2021-09-15, ärendenr HT 1 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-29 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Fröviskolan 2021-09-15 - 2021-09-17, ärendenr 2122-7 - återkoppling till huvudmannen senast vecka 41
Dnr BUN 2021/75
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2021-09-29 Delegationsbeslut diskriminering och
kränkande behandling på Ekbackens skola 2021-09-24,
ärendenr EKB20:41 - ärendet bedöms utrett och klart
Dnr BUN 2021/75
2021-09-29 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Ekbackens skola 2021-09-24, ärendenr EKB20:40 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
2021-09-29 Delegationsbeslut diskriminering på
Ekbackens skola 2021-09-13, ärendenr EKB20:31 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75

2021-09-29 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Ekbackens skola 2021-09-14, ärendenr EKB20:32 återkoppling till huvudmannen senast vecka 42 Dnr
BUN 2021/75
2021-09-29 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Ekbackens skola 2021-09-17, ärendenr EKB20:33 återkoppling till huvudmannen senast vecka 42 Dnr
BUN 2021/75
2021-09-30 Delegationsbeslut kränkande behandling
på Fröviskolan 7-9 2021-09-17, ärendenr 21-22-8 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2021/75
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BUN §106/21

Meddelanden
Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden :

2021-10-01 Uppföljning av beslut i anmälan SI
2021:4761 om stödbehov och rätt till utbildning för elev
vid Storåskolan, Skolinspektionens dnr SI 2021:5924 uppföljningen avslutas Dnr BUN 2021/74
2021-05-04 Protokoll från samverkansgrupp
Björkhagaskolan 2021-05-04 Dnr

2021-10-04 Öppet brev om Kulturskolan Garnalia till
barn- och utbildningsnämnden Dnr BUN 2021/80

2021-10-04 Protokoll efter granskning av utbildningen
i grundskola och gymnasieskola 15, 16 och 21
september 2021, Skolinspektionen dnr 2021:4148 Dnr
BUN 2021/60
2021-09-07 Protokoll från Hagabacken skolas
samverkansgrupp 2021-09-07 Dnr

2021-09-08 Protokoll från samverkansgrupp förskolor
södra, Frövi 2021-09-08 Dnr
2021-09-08 Inspektionsmeddelande 2021-09-07 om
arbetsmiljöarbetet på arbetsställe kommunhus
Stentäppsgatan 5 i Lindesberg Dnr 2021/034536 Dnr
2021-09-09 Protokoll från Brotorpsskolan
Modersmåls- och introduktionsenheten MoI
samverkansgrupp 2021-09-09 Dnr
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2021-09-14 Protokoll från förskolor östra
samverkansgrupp 2021-09-14 Dnr

2021-09-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 14 september 2021 KS § 98 - Rapport
Kommunkompassen 2021 Dnr
2021-09-14 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens
sammanträde den 14 september 2021 KS § 96 Utredning om kostnadsbesparingar inom
färdtjänsttrafiken i Örebro län Dnr
2021-05-18 Protokoll från förskolor östra
samverkansgrupp 2021-05-18 Dnr

2021-09-20 Synpunkter på besparingar inom
barnomsorg och skola - med svar från barn- och
utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn Dnr BUN
2021/80
2021-09-21 Protokoll från Hagabacken skolas
samverkansgrupp 2021-09-21 Dnr
2021-08-31 Protokoll från Brotorpsskolan
samverkansgrupp 2021-08-31 Dnr
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