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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-08-03  BUN 2020/22 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ebba Jansson 
 0581-812 09 
ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 

Förslag till beslut 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

 
Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar om barn- och 
utbildningsförvaltningens arbete gällande coronapandemin. 

 

Thomas Lindberg Ebba Birgitta Jansson 
Förvaltningschef Handläggare 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2020-06-08  BUN 2020/3 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ebba Jansson 

ebba-birgitta.jansson@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 

Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta  
Anta förslag till reviderad delegationsförordning för barn- och 
utbildningsnämnden daterad den 8 juni 2020. 

Ärendebeskrivning 

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen gäller 
som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den svenska personuppgiftslagen att 
gälla.  

Dataskyddsförordningen innebär ett ökat skydd för fysiska personers 
rättigheter och friheter. För personuppgiftsansvarig innebär den en del nya 
förpliktelser. I kommunkoncernen är vardera nämnd eller styrelse 
personuppgiftsansvarig myndighet.  

De nya rättigheterna för de registrerade medför att varje myndighet måste 
fatta beslut i en rad olika frågor om den registrerade begär ett registerutdrag, 
rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet (överföring) 
eller att myndigheten inte behandlar personuppgifter efter invändning. 
Därtill måste personuppgiftsansvarig fatta beslut om t.ex. en 
personuppgiftsincident ska anmälas till Datainspektionen, om en 
konsekvensbedömning ska göras vid behandling av personuppgifter, att anta 
förteckning över myndighetens behandling av personuppgifter m.m.  

Thomas Lindberg 
Förvaltningschef 

Ebba Jansson 
Handläggare 

För kännedom: 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Utvecklingsstrateg 
Bilagor: 

Delegationsordning 



  
 
 
 
 
 
 
 

Delegationsordning 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 
Plan/program 
›› Riktlinje 
Regler och instruktioner 
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Fastställt av: Barn- och utbildningsnämnden 
Datum:  
För revidering ansvarar: Utvecklingsstrateg 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen 
Dokumentet gäller till och med: Revideras vid behov 

Ebba Jansson
Ska ändras
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Delegering av ärenden inom en nämnd 

Kommunallagen 6 kap, §§ 37–39 
 

37 § En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd 
att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. 

 
38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden medanledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 
39 § En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta 

på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
 
 

Anmälan av delegation 
Delegationsbeslut anmäls skriftligt månadsvis till förvaltningschef respektive barn- och utbildningsnämnden. 

 
Återkallande av delegation 
Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningschefen kan återkalla delegats beslutanderätt. 
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Förkortningar 
 

BUN Barn- och utbildningsnämnden 
AU Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
FC Förvaltningschef 
VC Verksamhetschef 
VCf Verksamhetschef för förskolan 
VCgr Verksamhetschef för grundskolan 
VCgy Verksamhetschef för gymnasiet 
R Rektor 
FrC Förskolechef 
FE Förvaltningsekonom 
HAG Handläggare av gymnasieadministrativa frågor 
NS Nämndsekreterare 
PS Personalsekreterare 
US Utvecklingsstrateg 
Ceh Chef för elevhälsan 
KF Kommunfullmäktige 
KS Kommunstyrelsen 
KC Kommunchef 
PC Personalchef 
FR Förvaltningsrätten 
FL Förvaltningslagen 
Grf Grundskoleförordningen 
Gyf Gymnasieförordningen 
KL Kommunallagen 
Of-sekrL Offentlighets- och sekretesslag 
SL Skollagen 
TF Tryckfrihetsförordningen 
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VERKSAMHETSBESLUT 

Förskola 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Godkännande av enskild huvudman i förskola. (SL 
2:5) 

 
FC 

  

2. 
Beslut om att öppna/stänga avdelningar inom 
förskolan. 

 
 

FC 

 
 

VCf 

 

3. 
Tillsyn av fristående förskola (SL 26:4) 

 
FC 

 
VCf 

 

 
 

Förskoleklass 

Fritidshem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundskola 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Fastställa timplanen ( Grf 9:4) 

 
FC 

 
VCgr 

Efter förslag från berörda 
rektorer 

2. 
Besluta om utformningen av elevens val (Grf 9:8) 

 
VCgr 

 
R 

 

3. 
Besluta om vilka moderna språk som erbjuds i 
grundskolan som språkval 
(Grf 9:5, 7) 

 
FC 

 
VCgr 

Efter samråd med nämnden vid 
ändring 

 
 

Grundsärskola 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Elevens val (Grf 10:5) 

 
FC 

 
R 

 

2. 
Besluta om fördelning mellan årskurserna av 
undervisningstiden (Grf 10:3) 

 
FC 

 
R 

 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Godkännande av enskild huvudman för fritidshem 
som ej anordnas vid en skolenhet. (SL 2:5) 

 
FC 

  

2. 
Tillsyn av fristående fritidshem som ej anordnas vid 
en skolenhet. (SL 26:4) 

 
FC 

 
VCgr 
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Gymnasieskola 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Fastställa och besluta om plan för 
introduktionsprogrammen 
(SL 17:7) 

 
FC 

 
R 

 

2. 
Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som 
programfördjupning (Gyf 4:6) 

 
FC 

 
VCgy 

 

3. 
Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som 
individuellt val (Gyf 4:7) 

 
FC 

 
VCgy 

 

4. 
Besluta om antal undervisningstimmar för varje 
kurs och för gymnasiearbetet samt om hur 
fördelningen av undervisningstid över läsåret ska 
göras (Gyf 4:22) 

 
FC 

 
R 

 

5. 
Antagning av elever till utbildning (SL 15:12) 

 
FC 

 
VCgy 

 

6. 
Upprätta samverkansavtal med andra kommuner 

 
FC 

  

7. 
Besluta om ansökan om särskild variant (Gyf 5:4) 

 
FC 

 
VCgy 

 

8. 
Besluta om avvikelse från ett nationellt programs 
innehåll (SL 16:14) 

 
FC 

 
VCgy 

Vid särskilda skäl 

9. 
Besluta om behörighet och mottagande av elev till 
nationellt program (SL 16:36) 

FC VCgy  

10. 
Besluta om behörighet och mottagande av sökande 
till programinriktat individuellt val eller 
yrkesintroduktion (SL 17:14) 

 
FC 

 
VCgy 

 

11. 
Skriva avtal med annan kommun angående elev 
som blir antagen till Nationellt godkänd 
idrottsutbildning (Gyf 5:30) 

 
FC 

 
VCgy 
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Gymnasiesärskola 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Kursplaner för lokala kurser 
(SL kap 18 § 6 Gyf 10:3) 

 
FC 

 
R 

 

2. 
Fastställa timplaner för kurser (Gyf 13:5) 

 
FC 

 
R 

 

3. 
Timplaner och fördelning av undervisningstid över 
läsåren 
(Gyf 10:6) 

 
FC 

 
R 

 

4. 
Lokalt valbara kurser, lokalt tillägg (Gyf 13:8, 9, 
14) 

 
FC 

 
R 

 

5. 
Ansvara för att den arbetsplatsförlagda utbildningen 
uppfyller de krav som finns på utbildningen (Gyf 
13:15) 

 
FC 

 
R 

 

6. 
Ansvara för anskaffning av platser för den 
arbetsplatsförlagda utbildningen (Gyf 13:15) 

 
FC 

 
R 

 

7. 
Beslut om utbildningens längd i gymnasiesärskola 
(SL 18:5) 

 
FC 

 
R 

 

8. 
Beslut om mottagande och antagning av elev i 
gymnasiesärskola (SL 18:8) 

 
FC 

 
R 

 

9. 
Fastställa plan för specialutformat program (SL 
19:4) 

 
FC 

 
R 
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INDIVIDBESLUT 

Förskola 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Barn i behov av särskilt stöd i kommunal 
verksamhet (SL 8:5, 7): 
– plats i förskoleverksamhet 
– utökning av tid, utöver tillsynstid för 

egna behov 

 
 
 

FC 
FC 

 
 
 

FrC 
FrC 

 

2. 
Beslut om individuell prövning av förskoleavgift 

 
AU 

 Vid avvikelse från taxan 

3. 
Nedsättning av eller befrielse från skuld avseende 
avgifter i förskola 

 
AU 

  

4.. 
Beslut om avstängning från förskoleplats på grund 
av ej betalda förskoleavgifter 
- För plats inom kommunen 
- För plats utanför kommunen 

 
 
 

FC 
FC 

 
 
 

VCf 

 

5. 
Val av förskola inom kommunen 

 
FC 

 
VCf 

 

6. 
Komma överens med annan kommun om 
mottagande av barn i förskola. (SL 8:12) 

 
 

FC 

  

7. 
Besluta att ta emot barn i förskola från annan 
kommun (SL 8:13) 

 
FC 

  

8. 
Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd, 
kommunala förskolor 

 
FC 

 
VCf 

 

9. 
Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd vid 
fristående förskola (SL 8:23) 

 
FC 

 
VCf 

 

10. 
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10) 

 
FC 

 
FrC 
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Förskoleklass 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Mottagande från annan kommun (SL 9:13) 

 
FC 

 Vid särskilda skäl 

2. 
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10) 

 
FC 

 
R 

 

3. 
Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd i 
förskoleklass 

 
FC 

 
VCgr 

 

 
 

Fritidshem 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

Elev i behov av särskilt stöd i kommunal 
verksamhet (SL 14:5, 6): 
– plats i fritidshem 
– utökning av tid, utöver tillsynstid för 

egna behov 

 
 

FC 
FC 

 
 

R 
R 

 

1. 
Korttidstillsyn (LSS 9:7) 

 
LSS-hand. 

  

2. 
Nedsättning eller befrielse från skuld avseende 
avgifter i fritidshemsverksamhet 

 
 

AU 

  

3. 
Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd vid 
kommunala fritidshem 

 
FC 

 
VCgr 

 

4. 
Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd vid 
fristående skolas fritidshem 

 
FC 

 
VCgr 

 

5. 
Beslut om avstängning från plats i 
fritidshemsverksamhet på grund av ej betalda 
avgifter 

 
FC 

 
VCgr 

 

6. 
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10) 

 
FC 

 
R 
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Grundskola 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Placering vid skolenhet (SL 10:30) och val av skola 
inom kommunen 

 
FC 

 
VCgr 

 

2. 
Mottagande från annan kommun 
(SL 10:25) 

 
FC 

  

3. 
Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd, 
kommunala grundskolor 

 
FC 

 
VCgr 

 

4. 
Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd 
vid fristående skola (SL 10:39) 

 
FC 

 
VCgr 

 

4. 
Beslut om övergång till grundskola från särskolan 
(SL 7:8) 

 
FC 

 
Ceh 

 

5. 
Uppskjuten skolplikt (SL 7:10) 

 
FC 

 
R 

 

6. 
Skolpliktens upphörande (SL 7:13) 

 
FC 

 
R 

 

7. 
Tillsyn över att skolplikten fullgörs 
(SL 7:21) 

 
FC 

 
R 

 

8. 
Rätt att slutföra skolgång sedan skolplikten har 
upphört (SL 7:16) 

 
FC 

 
R 

 

9. 
Särskild undervisning på grund av sjukdom eller av 
liknande skäl (SL 24:22) 

 
FC 

 
R 

 

10. 
Annat sätt att fullgöra skolplikten (SL 24:23-24) 

 
FC 

  

11. 
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10) 

 
FC 

 
R 
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Grundsärskola 
 

1. 
Tillsyn över att skolplikten fullgörs 
(SL 3:13) 

 
FC 

 
R 

 

2. 
Mottagande av elev i grundsärskola från annan 
kommun (SL 11:25, 26) 

 
FC 

 
Ceh 

 

3. 
Mottagande av elev i grundsärskolan 
(SL 7:5) 

 
FC 

 
Ceh 

 

4. 
Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd 
vid fristående skola (SL 10:39) 

 
FC 

 
VCgr 

 

5. 
Beslut om en elev som tas emot i grundsärskola ska 
läsa ämnen eller ämnesområden 
(SL 11:8) 

 
FC 

 
Ceh 

 

6. 
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10) 

 
FC 

 
R 

 

 
 

Gymnasieskola 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Elevs fullföljande av utbildning utanför 
hemkommunen (SL 16:49) 

 
FC 

  

2. 
Stöd till inackordering (SL 15:32) 

 
FC 

 
VCgy 

 

3. 
Förlängd undervisning (Gyf 9:7) 

 
FC 

 
R 

 

4. 
Byte av studieväg (Gyf 6:9) 

 
FC 

 
R 

Efter samråd med avlämnande 
rektor 

5. 
Antagning vid senare tidpunkt, antagningsprov 
(Gyf 6:8) 

 
FC 

 
R 

 

6. 
Pröva om behörighet när godkänt betyg i engelska 
saknas (SL 16:32, 36) 

 
FC 

 
VC gy 

 

7. 
Urval till nationellt program – fri kvot, 
färdighetsprov (Gyf 7:2,3,5) 

 
FC 

 
VCgy 

Efter samråd med representanter 
för de samverkande 
kommunerna 

8. 
Upprätta avtal med andra kommuner om 
interkommunala ersättningar för gymnasieelever 

 
FC 

 
VCgy 

I särskilda fall 

9. 
Besluta om utbildningen på ett nationellt program 
får fördelas på längre tid än 3 år (SL 16:15) 

 
FC 

 
R 

 

10. 
Beslut om mottagande av elev i programinriktat 
individuellt val eller yrkesintroduktion som har 
utformats för en grupp elever (SL 17:19) 

 
FC 

 
VCgy 
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11. 
Besluta om mottagande av elever från annan 
kommun eller utanför samverkansområdet inom 
gymnasieskolan (SL 16:43, 44) 

 
FC 

 
VCgy 

 

12. 
Besluta om att ungdomar som uppfyller 
behörighetskraven för ett yrkesprogram får tas emot 
till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ om 
det finns synnerliga skäl (SL 17:11) 

 
FC 

 
R 

 

13. 
Besluta att förlänga preparandutbildningen till 2 år 
vid synnerliga skäl (SL 17:5) 

 
FC 

 
R 

 

14. 
Besluta att utbildningen på 
introduktionsprogrammen minskas och inte 
omfattar heltidsstudier om en elev begär det och det 
är förenligt med syftet för elevens utbildning (SL 
17:6) 

 
FC 

 
R 

 

15. 
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10) 

FC R  
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Gymnasiesärskola 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Antagning av elev i gymnasiesärskolan (SL 18:9) 

 
FC 

 
Ceh 

 

2. 
Information till hemkommunen om en elev slutar 
gymnasiesärskolan (SL 18:10) 

FC R  

3. 
Utredning vid kränkande behandling (SL 6:10) 

FC R  

 

SKOLSKJUTSAR 
 

1.   Övriga punkter i 
skolskjutsreglementet är att 
betrakta som rent verkställande 
åtgärder 

Beslut om kostnadsfri skolskjuts för grundskola och   

särskola inkl. förskoleklass   

(SL 10:32)   

- enligt skolskjutsreglementet 1:2-1:4, 2:2, FC US 
2:8 inom kommunen och mellan kommuner   

3. 
Beslut om elevers dagliga resor 

 
FC 

 
HAG 

Lag (1991:1110) om 
kommunernas skyldighet att 
svara för vissa elevresor 

4. 
Beslut om tillfälliga resor i samband med APL 

 
FC 

 
HAG 

 

 
 

EKONOMI 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Utse beslutsattestanter 

 
FC 

  

2. 
Disponering av avkastning av donations-fonder och 
barnhemsstiftelse 

 
 

FC 

  

3. 
Försäljning av utrangerad utrustning och 
inventarier: 
- Förvaltningskontor 
- Verksamhetsområde 

 
 
 

FC 
FC 

 
 
 

FE 
VC 

Rapporteras vid försäljning 
överstigande 5000 kr 
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4. 
Upphandling och tecknande av avtal för 
tjänster/objekt, vid beslut under 2 basbelopp per 
gång: 
- Förvaltningen 
- Verksamhetsområde 

 
 
 
 

FC 
FC 

 
 
 
 

VC 

Vid upphandling ska alltid 
samråd ske med 
förvaltningsekonom 

5. 
Teckna avtal med skolor i andra kommuner 
angående elevs skolgång 

 
FC 

 Samråd med AU i särskilda fall 

6. 
Nedsättning eller befrielse från skuld avseende 
avgifter 

 
AU 

  

7. 
Kommunala studiebidrag 

 
FC 

 
VCgy 

 

8. 
Avskrivning av andra fordringar 

 
FC 

  

9. 
Avstängning från plats i kulturskolan på grund av ej 
betalda avgifter 

 
FC 

 
VCgy 

 

10. 
Bidrag till enskild verksamhet, förskolor, fritidshem 
och skolor efter en av nämnden tagen prislista. 

 
FC 

  

 

FÖRVALTNING 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Förhandlingsverksamhet enligt MBL §§ 11-14, 38 
samt information enligt § 19: 
- Nämnd, samt förvaltningsövergripande 

frågor 
- Verksamhetsområde 
- Rektorsområde (där rektor har ansvar för 

budget) 
- Förskoleområde (där förskolechef har ansvar för 
budget) 

 
 
 

FC 
 

FC 
FC 

 
FC 

 
 
 
 

VC 
R 

 
FrC 

 

2. 
Utlämnande av handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnandet (TF 2:14, Of-sekrL 6:2-5, 10:2, 
10:16-26, 25:12, 26:9) 
– Barn- och utbildningsnämnden 
– Förvaltningskontor 
– Verksamhetsområde 

 
 
 
 
 

FC 
FC 
FC 

 
 
 
 
 

NS 
NS 
VC 

 

3. 
Sekretessbelägga uppgifter rörande underårig 
gentemot vårdnadshavare 
(Of-sekrL 12:3) 

 
FC 

  

4. 
Utse ombud för BUN i ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller förvaltningsdomstol 

 
FC 
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ÖVERKLAGANDE 
 

1. 
Yttrande till förvaltningsrätten (om överklagande 
inkommit i rätt tid) (FL § 24) 

 
FC 

  

2. 
Avvisning av för sent inkommet överklagande (FL § 
24) 

 
FC 

  

3. 
Överklaga beslut eller dom meddelad av 
besvärsmyndighet 

 
FC 

  

4. 
Begära inhibition (ej verkställa) (FL § 29) 

 
FC 

 (En myndighet som skall 
pröva ett överklagande får 
bestämma att det överklagade 
beslutet tillsvidare inte skall 
gälla) 

5. 
Yttranden med anledning av överklagande eller 
laglighetsprövning av ett beslut som fattats med stöd 
av delegation 

 
FC 

 
Den beslut-ande 

 

 

PERSONAL 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Anställning inklusive anställningsvillkor: 
- Förvaltningschef 
- Verksamhetschef 
- Rektor 
- Förskolechef 

 
- Personal vid förvaltningskontor 

 
- Personal vid rektors-/förskoleområde 
- Lärare/förskollärare utan legitimation eller 
behörighet, högst 1 år (SL:2 13;18) 
- Personal inom verksamhetsområde 
- Särskolans yrkesvalslärare och talpedagog 

 
 

KS 
FC 
FC 
FC 

 
FC 

 
FC 
FC 

 
FC 
FC 

 
 
 
 

VCgr 
VCf 

 
 

R, FrC 
R, FrC 

 
VC/Ceh 

R 

AU ska informeras i förväg 

 
2. 
Förmåner vid ledighet för fackliga uppdrag 
(ledigheten beviljas av respektive arbetsledare) 

 
PC 

  

3. 
Tjänstledighet som ej är reglerad i lag eller avtal: 
- Förvaltningschef 
- Verksamhetschef 
- Rektor 
- Förskolechef 
- Personal vid förvaltningskontor 

 
- Personal vid rektors-/förskoleområde: 

- mindre än 6 månader 
- 6 månader eller mer 

 
- Personal vid verksamhetsområde: 
- mindre än 6 månader 
- 6 månader eller mer 

 
 
 

KC 
FC 
FC 
FC 
FC 

 
 

FC 
FC 

 
 

FC 
FC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R, FrC 
 
 

VC 
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4. 
Kvarstående i tjänst efter 67 år, all personal 

 
FC 

  

5. 
Omplacering av personal 
- inom verksamhetsområde 
- mellan verksamhetsområden vid enighet mellan 
verksamhetschefer 

 
 

FC 
FC 

 
 

VC 
VC 

I samråd med PS 

6. 
Omplacering av personal vid oenighet mellan 
verksamhetschefer 

 
FC 

  

7. 
Uppsägning på grund av arbetsbrist, all personal 

 
FC 

 I samråd med PS/PC 

8. 
Disciplinär åtgärd och avstängning, all personal 

 
FC 

 I samråd med PS/PC/VC 

9. 
Uppsägning på grund av personliga skäl eller avsked, 
all personal 

 
FC 

 I samråd med PC och ordförande 
i BUN 
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ÖVRIGT 
 

 
Ärende 

 
Delegation 

Vidare- 
delegation 

 
Kommentar 

1. 
Beslut i ärenden som är så brådskande att styrelsens 
avgörande inte kan avvaktas (6 kap. 39 § KL) 

Barn- och 
utbildnings- 
nämndens 
ordförande. 

 Barn- och utbildnings- 
nämndens vice ordförande 
inträder vid förfall för 
nämndens ordförande. 
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INTERN ARBETSORDNING FÖR PERSONALÄRENDEN 
 

Bilaga

Ärende Besluts-fattare Kommentar 

1. 
Återbesättningsprövning och annonsering. 

 Den som enligt delegation beslutar om 
anställning 

2. 
Intyg om arbetsförmåga. 

 Den som enligt delegation beslutar om 
anställning. I samråd med PS. 

3. 
Utfärdande av betyg och intyg. 

 Den som enligt delegation beslutar om 
anställning 

4. 
Ledigheter och förmåner för tjänsteresor, konferenser 
och studiebesök. 
- Verksamhetschef 
- Rektor, förskolechef 
- Personal vid förvaltningskontor 
- Personal vid rektors-/förskoleområde 
- Personal vid verksamhetsområde 

 
 
 

FC 
VC 
FC 

R, FrC 
VC 

 

5. 
Ledighet enligt lag eller avtal, så som 
föräldraledighet, militärtjänst, civilförsvar, semester, 
studier, sjukdom. 
- Verksamhetschef 
- Rektor, förskolechef 
- Personal vid förvaltningskontor 
- Personal vid rektors-/förskoleområde 
- Personal vid verksamhetsområde 

 
 
 
 

FC 
VC 
FC 

R, FrC 
VC 

 

6. 
Tjänstledighet med lön, besök hos sjukgymnast mm, 
enskilda angelägenheter, ledighet vid 50-årsdag. 
- Verksamhetschef 
- Rektor, förskolechef 
- Personal vid förvaltningskontor 
- Personal vid rektors-/förskoleområde 
- Personal vid verksamhetsområde 

 
 
 
 

FC 
VC 
FC 

R, FrC 
VC 

 

7. 
Avtal om egen bil i tjänsten. 
- Verksamhetschef 
- Rektor, förskolechef 
- Personal vid förvaltningskontor 
- Personal vid verksamhetsområde 

 
 

FC 
VC 
FC 
VC 
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Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Beslut om rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) samt beslut att neka begäran om tillgång 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Enhetschef Adm o Vktm

IT-samordnare
Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 15 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 
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Beslut om rättelse av felaktiga personuppgifter samt beslut att neka begäran om rättelse 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Enhetschef Adm o Vktm

IT-samordnare
Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 16 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

Beslut om radering av personuppgifter samt beslut att neka begäran om radering 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Enhetschef Adm o Vktm

IT-samordnare
Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 17 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

Beslut om rätt till begränsning av behandling samt beslut om att neka begäran om begränsning 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Enhetschef Adm o Vktm

IT-samordnare
Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 18 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 
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Beslut om underrättelse om rättelse, radering eller begränsning av behandling enligt artikel 16–
18 GDPR ska ske till mottagare till vilka personuppgifter lämnats ut 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Enhetschef Adm o Vktm

IT-samordnare
Inom respektive 
verksamhetsområde. 

Underrättelse behöver 
ej ske om det visar sig 
omöjligt eller medför 
en oproportionell 
ansträngning 

Artikel 19 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

Beslut om rätt till dataportabilitet (överföring) av personuppgifter och beslut om att neka 
dataportabilitet 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Enhetschef Adm o Vktm

IT-samordnare
Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 20 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

Beslut om att inte behandla personuppgifter efter invändning samt beslut att behandla 
personuppgifter trots invändning 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Enhetschef Adm o Vktm

IT-samordnare
Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 21 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 
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Företräda myndigheten när enskilda överklagar myndighetens beslut avseende rättigheter 
enligt artikel 12–22 GDPR, om beslutet fattats på delegation 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Enhetschef Adm o Vktm

IT-samordnare
Inom respektive 
verksamhetsområde. 

Har ett beslut fattats av 
nämnden i dess helhet 
(och inte på delegation) 
är det inte möjligt att 
delegera 
beslutanderätten när det 
gäller yttranden med 
anledning av att 
nämndens beslut har 
överklagats. 

6 kap. 38 § KL 

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Samma delegat som har 

delegering att teckna 
huvudavtal/tjänsteavtal. 

Inom respektive 
verksamhetsområde. 
Artikel 28 GDPR 

Beslut om att anta registerförteckning 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Personuppgiftsombud Inom respektive 

verksamhetsområde. 

Personuppgiftsombud 
kommer eventuellt byta 
namn framöver 

Artikel 30 GDPR 
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Beslut om personuppgiftsincidenter ska anmälas till tillsynsmyndigheten eller inte 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Inom respektive 

verksamhetsområde. 

Anmäls inom 72 
timmar från att 
personuppgifts- 
ansvarig fick vetskap 
om incidenten 

Artikel 33 GDPR 

Bedöma om de registrerade ska få information vid en personuppgiftsincident och i 
förekommande fall lämna information till de registrerade 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Inom respektive 

verksamhetsområde 

Om incidenten leder till 
en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och 
friheter ska information 
lämnas. 

Artikel 34 GDPR 
Artikel 12.5 GDPR 

Enhetschef Adm o Vktm
IT-samordnare

Enhetschef Adm o Vktm
IT-samordnare
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Ta ut avgift för åtgärder enligt artikel 13–14 och 15–22 och 34 GDPR 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Inom respektive 

verksamhetsområde. 

Information enligt 
artikel 13–14 samt all 
kommunikation och alla 
åtgärder enligt artikel 
15–22 och 34 ska 
tillhandahållas 
kostnadsfritt. Om 
begäran är uppenbart 
ogrundad eller orimlig, 
får myndigheten ta ut en 
rimlig avgift. 
Artikel 12.5 GDPR 

Bedöma om konsekvensbedömning ska göras vid en personuppgiftsbehandling och eventuellt 
samråd med tillsynsmyndigheten ska ske 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Inom respektive 

verksamhetsområde. 

Artikel 35–36 GDPR 

Utse dataskyddsombud eller ersättare för dataskyddsombud 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Delegation inte möjlig Artikel 37.1 GDPR 

Företräda myndigheten vid yttranden till tillsynsmyndigheten vid eventuella klagomål eller 
tillsynsärenden 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef Inom respektive 

verksamhetsområde. 

Vidaredelegation 
Rätt att vid förfall för angivna tjänstemannadelegater själv utöva den delegerade beslutanderätten eller 
vidaredelegera denna till annan anställd hos kommunen. 

Delegat Vidaredelegering Kommentar 
Förvaltningschef 

Enhetschef Adm o Vktm
IT-samordnare

Enhetschef Adm o Vktm
IT-samordnare

Enhetschef Adm o Vktm
IT-samordnare

Enhetschef Adm o Vktm
IT-samordnare
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att framtagen plan för 
introduktionsprogrammen antas. 
Ärendebeskrivning 

Skolledningen vid Lindeskolan har tagit fram en plan för 
introduktionsprogrammen vid Lindeskolan. 

Av 17 kap. 7 § skollagen (2010:800) framgår att introduktionsprogram ska 
följa en plan för utbildning som beslutas av huvudmannen. Planen ska 
innehålla utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. För varje elev 
ska det upprättas en individuell studieplan.   

Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte uppnått behörighet 
till nationella program i gymnasieskolan. Eleven har rätt att söka till ett 
introduktionsprogram fram till och med det första kalenderhalvåret det år 
eleven fyller 20 år. De olika introduktionsprogrammen har olika 
behörighetskrav, innehåll och syften. Programmen har sin grund i en tydlig 
individualisering, där studierna är flexibelt organiserade utifrån elevens 
kunskapsutveckling, förutsättningar samt behov, så att elevens mål med 
utbildningen kan nås.   

Planen omfattar introduktionsprogrammen på Lindeskolans gymnasium. 
Följande inriktningar erbjuds på skolan:  1. Individuellt alternativ 2. 
Programinriktat val 3. Språkintroduktion 4. Yrkesintroduktion 
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1. Inledning 

Av 17 kap. 7 § skollagen (2010:800) framgår att introduktionsprogram ska följa en plan för 
utbildning som beslutas av huvudmannen. Planen ska innehålla utbildningens syfte, 
huvudsakliga innehåll och längd. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.  
 
Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte uppnått behörighet till nationella 
program i gymnasieskolan. Eleven har rätt att söka till ett introduktionsprogram fram till och 
med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. De olika introduktions-
programmen har olika behörighetskrav, innehåll och syften. Programmen har sin grund i en 
tydlig individualisering, där studierna är flexibelt organiserade utifrån elevens 
kunskapsutveckling, förutsättningar samt behov, så att elevens mål med utbildningen kan 
nås.  
 
Planen omfattar introduktionsprogrammen på Lindeskolans gymnasium. Följande 
inriktningar erbjuds på skolan:  

1. Individuellt alternativ 
2. Programinriktat val 
3. Språkintroduktion 
4. Yrkesintroduktion 

 

2. Relationer till andra styrdokument 

Planen för introduktionsprogram har ingen direkt koppling till kommunens styrdokument.  
 

3. Syfte 

Syftet med planen är att huvudmannen ska tydliggöra målsättningen och viljeinriktningen för 
programmen.  
 

4. Mål och viljeinriktning 

Målet med planen är att skapa förutsättningar för uppföljning, utvärdering och utveckling av 
introduktionsprogrammen. 
 

5. Allmänt om introduktionsprogram 

Syfte 

Utbildningen syftar till förberedelse till nationellt program, annat introduktionsprogram, 
annan utbildning eller arbetsmarknaden.  
 

Mål 

Lindesbergs kommun ska erbjuda ett introduktionsprogram med bredd och flexibilitet för att 
främja en så snabb genomströmning som möjligt.  
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Utbildningen ska utgå från elevens förkunskaper, behov och val.  
 
Studie- och yrkesvägledningen samt samverkan mellan grundskola och gymnasieskola ska 
vara viktiga förutsättningar för varje elevs utbildning.  
 

Studier 

Utbildningen på introduktionsprogrammen ska som huvudregel ha samma omfattning som 
de nationella programmen, det vill säga den ska motsvara heltidsstudier. Utbildningen kan 
göras mindre omfattande om eleven och elevens vårdnadshavare önskar det och 
huvudmannen anser att det är förenligt med utbildningens syfte.  
 
Utbildningen bedrivs som skolförlagd, som praktik, eller som arbetsplatsförlagd utbildning; 
APL eller lärlingsliknande former. Utbildningen består av grundskolekurser, kurser från 
gymnasiets nationella program, utifrån elevens behov och intressen och kan även innehålla 
insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.  
 

Studiehandledning på modersmål 

En elev som inte klarar av att följa undervisningen på svenska har rätt till stöd i form av 
studiehandledning på modersmål, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst 
ska uppnås i ett eller flera ämnen. Samtliga elever på språkintroduktionen erbjuds 
studiehandledning på modersmål utifrån lokala förutsättningar och övriga elever på 
introduktionsprogrammet erbjuds studiehandledning på modersmål vid behov.  
 

Simundervisning 

En elev som inte kan simma erbjuds simundervisning med målet att lära sig simma. Eleven 
ska också få kunskaper om risker och säkerhet genom undervisningen. Samtliga elever på 
introduktionsprogrammet erbjuds simundervisning. På språkintroduktionen genomförs 
simtest initialt på terminen.  
 

Antagning 

För introduktionsprogram som är sökbara; yrkesintroduktionen som anordnas för grupp och 
programinriktat val som anordnas för grupp, sker antagning genom betyg. För övriga 
introduktionsprogram sker antagning genom att eleven lämnar en intresseanmälan till 
introduktionsprogram. Intresseanmälan görs till studie- och yrkesvägledarna på 
Lindeskolans gymnasium. Antagningsbesked lämnas av studie- och yrkesvägledarna på 
Lindeskolans gymnasium.  
 

Individuell studieplan 

En individuell studieplan upprättas tillsammans med eleven vid utbildningens start, dock 
senast en månad efter elevens utbildningsstart. Utbildningen ska vara anpassad efter elevens 
behov, intressen och förutsättningar. Planen ska utgå från ett helhetstänkande och 
samverkan mellan andra berörda insatser är önskvärt vid upprättande av planen. Uppföljning 
och utvärdering av den individuella studieplanen ska göras minst en gång per termin för att 
säkerställa att planen alltid är aktuell. Om eleven och elevens vårdnadshavare för elev under 
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18 år, har medgett att planen ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den 
ändrade planen.  
 
Av 1 kap. 7§ gymnasieförordningen framgår att planen ska innehålla: 

• Utbildningens längd 
• Studieväg 
• Vilka kurser som eleven ska läsa 
• Arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik när det ingår i utbildningen 
• Andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling 
• Delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser som är gynnsamma 

för elevens kunskapsutveckling 
 

6. Dokument efter introduktionsprogram 

Eleven kan inte få en examen från ett introduktionsprogram 
 

Nytt slutbetyg från grundskolan 

Av 11 § kap 8 gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att en elev som genom studier i 
gymnasieskolan har fått betyg i ett av grundskolans ämnen har rätt att få ett nytt slutbetyg 
från grundskolan. Rektorn i gymnasieskolan utfärdar det nya slutbetyget.  
 

Skriftlig bedömning 

Av 11 kap 20§ gymnasieförordningen (2010:2038) framgår att en elev som inom ramen för 
ett introduktionsprogram läst grundskoleämnen utan att få godkänt betyg ska få en skriftlig 
bedömning av sin kunskapsutveckling i varje sådant ämne. Detsamma gäller om eleven läst 
kurser i gymnasieämnen utan att få godkänt betyg.  
 
Sammanfattning 
En elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram, inte fullföljer utbildningen 
enligt sin individuella studieplan, övergår till ett annat introduktionsprogram eller ett 
nationellt program ska få en sammanställning av vilka delar i utbildningen eleven har fullföljt 
jämfört med sin individuella studieplan. Rektor ansvarar för att sammanställningen 
upprättas.  
 

Gymnasieintyg 

Gymnasieintyg ska innehålla: 
• Vilka grundskoleämnen eleven läst 
• Vilka gymnasiekurser eleven läst och hur många gymnasiepoäng som varje kurs har 

omfattat 
• Vilket betyg eleven har fått i varje ämne och varje kurs 
• En skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling om betyg inte har kunnat sättas 
• Dokumentation av yrkeskunskaper för elev som gått yrkesintroduktion 
• Betyg alternativt intyg från arbetsplatsförlagt lärande och/eller praktik 
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7. De olika introduktionsprogrammen 

 

8. Individuellt alternativ (IMIND) 

Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds 
individuellt alternativ. Hemkommunen erbjuder utbildning i individuellt alternativ på 
Lindeskolans gymnasium. Om det finns särskilda skäl kan utbildningen erbjudas utanför 
kommunen.  
 

Behörighet 

Individuellt alternativ står öppen för ungdomar som inte har de betyg som krävs för 
behörighet till yrkesprogram. Om huvudmannen finner att det finns synnerliga skäl får 
ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till individuellt 
alternativ. Eleven från grundsärskolan kan om de vill och huvudmännen bedömer att eleven 
klarar utbildningen erbjudas individuellt alternativ. Utbildningen står inte öppen för 
ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. 
 

Syfte 

Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan 
utbildning eller arbete.  
 
För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är 
viktig för att kunna planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i 
studieplanen som utbildningens innehåll konkretiseras och tydliggörs med utgångspunkt i 
elevens behov och förutsättningar.  
 
Före utbildningsstart 
Lindeskolans gymnasium tar emot elever som är intresserade av att börja individuellt 
alternativ under vårterminen efter överenskommelse med eleven och vårdnadshavare. Inför 
dagen kan eleven boka in sig själv eller skolan boka in eleven eller annan viktig person för 
överlämning. Syftet med mötet är att tidigt skapa en trygg och bra relation till blivande elever 
och inleda ett samtal om elevens mål med sin gymnasieutbildning. Överlämningar mellan 
avlämnande grundskola och gymnasieskola sker under vårterminen med syfte att på ett bra 
sätt som möjligt möta eleven.  
 

Utbildningens inriktning 

Individuellt alternativ vänder sig till ungdomar med stora kunskapsluckor och bristande 
skolmotivation eller till ungdomar som vill ha en mer allmän inriktad utbildning som 
förberedelse för annan utbildning. Individuellt alternativ erbjuder en anpassad utbildning 
avseende studietakt, omfattning och innehåll. Utbildningen utgår från elevens förutsättningar 
och behov.  
 
Utbildning innehåller grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i. De 
grundskoleämnen som erbjuds är bild, biologi, engelska, fysik, geografi, hem- och 
konsumentkunskap, historia, idrott, kemi, matematik, modersmål, musik, religion, 
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samhällskunskap, svenska och svenska som andra språk. Utbildningen kan även innehålla 
hela eller delar av gymnasiekurser.   
 

Struktur och upplägg 

Individuellt alternativ utformas för enskild elev. Utbildningen organiseras så att de antagna 
eleverna bildar en klass. Lindeskolans gymnasium erbjuder två olika upplägg för individuellt 
alternativ. Utbildningen utgår från elevens behov och förutsättningar. Båda uppläggen kan 
innehålla så väl grundskoleämnen mot behörighet, gymnasiekurser, praktik eller andra 
insatser som är viktiga för elevens kunskapsutveckling. Lindeskolans gymnasium erbjuder 
följande alternativ på individuellt alternativ: 
 
Alternativ 1: Skolan erbjuder undervisning i ett mindre sammanhang med ett färre antal 
vuxna, hög grad av insatser gynnsamma för elevens fortsatta kunskapsutveckling. 
Utbildningen kan innehålla kurser från grundskolan, men även gymnasiegemensamma 
ämnen och/eller karaktärsämnen. Praktik kan även ingå i utbildningen.  
 
Alternativ 2: Skolan erbjuder ett större antal kurser i högre tempo samt kurser inom så väl 
grundskoleämnen som i gymnasiekurserna svenska, engelska och matematik.  
 

Innehåll 

Innehållet i eleven utbildning styrs av elevens mål och förutsättningar med sin utbildning. 
Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela 
eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen. Även andra 
insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling eller praktik får ingå i 
utbildningen. Utbildningen går också att läsa under lärlingsliknande former där minst 50 
procent av utbildningen äger rum på en arbetsplats.  
 

Längd 

Längden på utbildningen är ett till fyra år och avgörs av varje elevs individuella 
förutsättningar och mål. Längden på utbildningen framgår av elevens individuella studieplan.  
 

Uppföljning av elevens utbildning och utbildningens längd 

Elevens studier och studietakt följs upp i elevens individuella studieplan. Eleven har en egen 
mentor. Mentor, elev och vårdnadshavare upprättar den individuella studieplanen i samband 
med elevens inskrivningssamtal. Uppföljning av den individuella studieplanen sker i 
samband med utvecklingssamtalen som äger rum en gång per termin. Förändringar av den 
individuella studieplanen sker vid behov och i samråd med elev och vårdnadshavare för 
minderåriga elever.  
 

9. Programinriktat val (IMV) 

Utbildningen kan erbjudas både för en grupp elever och för enskild elev. Hemkommunen 
ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds programinriktat val. 
Lindesbergs kommun gör det dels genom anordnande av programinriktat val utformad för 
enskild på Lindeskolans gymnasium, dels genom samverkansavtal för gruppbaserade 
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utbildningar inom regionen. Programinriktat val kan inriktas åt både yrkesförberedande 
program och högskoleförberedande program.  
 

Behörighet 

Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs 
för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i svenska 
eller svenska som andra språk och:  
 

• i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller 
• i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. 

 

Syfte 

Syftet med programinriktat val är att eleven ska få en utbildning som är inriktat mot ett visst 
nationellt program och att eleven så snart som möjligt ska bli behörig samt antagen till ett 
nationellt program.  
 
Utbildningens inriktning 
Utbildningen är under läsåret 2020/2021 inriktat mot barn- och fritidsprogrammet, estetiska 
programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.  
 

Struktur och upplägg 

Utbildningen organiseras så att de antagna eleverna studerar integrerat i klass på nationellt 
program och bildar tillsammans med dem en klass. Utöver deltagande i undervisning på 
nationellt program läser eleven ämnen för att nå behörighet. Eleven deltar i undervisningen 
på ett sådant sätt att eleven senast vid läsårets slut når behörighet till det nationella 
programmet. Är eleven klar tidigare skrivs eleven över på det nationella programmet så snart 
behörighet nås.  
 

Innehåll 

Eleverna läser integrerat med eleverna på nationellt program med undantag från de ämnen 
som eleven inte är behörig i. Utbildningen innehåller de gymnasiegemensamma och de 
karaktärsämnen som ingår i gymnasieskolans nationella program förutom det eller de 
grundskoleämnen som eleven inte är behörig i. I det ordinarie utbudet av grundskolekurser 
ingår matematik och engelska. Utifrån elevernas behov av behörighet, förmåga och 
motivation erbjuds eleverna att läsa fler grundskoleämnen. Studiehandledning på modersmål 
erbjuds om eleven har behov av det. Arbetsplatsförlagt lärande ingår när det förekommer 
kurser på de nationella programmen. Även praktik är ett ordinarie inslag i utbildningen.  
 

Längd 

Eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som krävs för att kunna antas till 
nationellt program under första läsåret. Om en elev efter den planerade tiden inte uppnått 
utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som krävs för behörighet till 
nationellt program, genomförs ett uppföljande samtal med elev och vårdnadshavare kring 
tänkbara orsaker. Samtalet syftar till att föreslå att om eleven ska söka sig till ett annat 
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introduktionsprogram. Om det finns utrymme och bedöms vara gynnsamt kan eleven studera 
mer än ett år på programmet. Längden på programinriktat val kan vara högst tre år.  
 

Uppföljning av elevens utbildning och utbildningens längd 

Elevens studier och studietakt följs upp i elevens individuella studieplan. Eleven har en 
mentor på nationella programmet samt stöd av mentor på språkintroduktionen vid behov. 
Elevens mentor på nationella programmet och studie- och yrkesvägledare som ansvarar för 
att det upprättas en individuell studieplan. Mentor, eleven och vårdnadshavare upprättar den 
individuella studieplanen i samband med elevens inskrivningssamtal. Uppföljning av den 
individuella studieplanen sker i samband med utvecklingssamtalen. Mentor på det nationella 
programmet håller i samtalet. Förändringar av den individuella studieplanen sker vid behov 
och i samråd med elev och vårdnadshavare för minderåriga elever.  
 

10. Språkintroduktion (IMSPR) 

Behörighet 

Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds 
språkintroduktion. Språkintroduktionen står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de 
godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en 
utbildning där tyngdpunkten ligger på svenska språket. Om det finns särskilda skäl får även 
andra elever gå språkintroduktion.  
 

Syfte 

Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i 
det svenska språket, vilket gör det möjligt för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till 
annan utbildning.  
 

Före utbildningens start 

Nyanländ elev 
Nyanlända ungdomar som kommer till kommunen hänvisas av huvudmannen till 
Lindeskolans gymnasium träffar administratör för introduktionsprogrammen som utför 
registrering och första kartläggning. Därefter genomför programsamordnare på Lindeskolans 
gymnasiums språkintroduktion en kartläggning av elevens kunskaper. Kartläggningen 
innehåller informationsinhämtning kring elevens skolbakgrund samt språklig nivå samt en 
enklare kartläggning i matematik och engelska. Kartläggningen utgör grunden för elevens 
fortsatta placering.  
 
Elev som kommer från grundskolan 
Samordnare på språkintroduktionen samverkar med grundskolorna i kommunen och 
närliggande kommuner. Eleverna bjuds in till gymnasieskolan under en dag för att besöka 
verksamheten.  
 
Vid överlämning från grundskolan till gymnasiet överlämnar grundskolan svenska som 
andraspråkslärare elevernas kunskapsnivå. Detta underlag tillsammans med samordnares 
samtal med elev utgör underlag för placering. Då eleven har betyg från grundskolan följer 
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dessa med till den individuella studieplanen. Vid terminsstart på språkintroduktionen 
genomförs enklare språktest.  
 

Utbildningens inriktning  

Språkintroduktionen innehåller undervisning i grundskoleämnen svenska eller svenska som 
andraspråk. I övrigt utformas språkintroduktion utifrån bedömning av elevens 
språkkunskaper, ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Målet 
med inriktningen är att eleverna så fort som möjligt ska bygga vidare på sina kunskaper i 
skolans övriga ämnen och därmed komma vidare i skolsystemet så snart som möjligt.  
 

Struktur och upplägg 

Utbildningen på språkintroduktionen bedrivs som heltidsstudier med minst 23 
undervisningstimmar i veckan om inte annat anges i elevens studieplan. I utbildningen får 
både praktik samt annan verksamhet som är gynnsam för elevens utveckling, ingå.  
 
Beroende på elevens förutsättningar och möjligheter placeras eleven i en klass. Klasserna 
finns på tre olika nivåer: Steg 1, Steg 2, Steg 3 och SFI-D.  
 

Innehåll 

Utbildningen på språkintroduktionen omfattar huvudsakligen grundskoleämnet svenska som 
andra språk.  
 
Steg 1: I steg 1-klassen erbjuds svenska som andraspråk, engelska, matematik, bild eller 
musik, idrott och hälsa, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen samt 
modersmål.  
 
Steg 2: I steg 2-klassen erbjuds svenska som andraspråk, engelska, matematik, bild eller 
musik, idrott och hälsa, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen samt 
modersmål. 
 
Steg 3: I steg 3-klassen erbjuds svenska som andraspråk, engelska, matematik, bild eller 
musik, idrott och hälsa, fyra samhällsorienterande per år, fyra naturorienterande ämnen per 
år, hemkunskap samt modersmål. Fortsättningskursen innehåller också gymnasiekurser 
utifrån elevens behov och möjligheter.  
 
SFI-D: I SFI-D-klassen erbjuds svenska som andra språk, engelska, matematik, fyra 
samhällsorienterande per år, livskunskap och praktik. 
 
Beroende på elevens språkkunskaper och möjligheter erbjuds eleven i första hand 
grundskoleämnen engelska, matematik bild eller musik, modersmål, samhällsorienterade och 
naturorienterande ämnen. På längre sikt erbjuds eleven att läsa upp till 13 grundskoleämnen. 
Beroende på elevens betyg erbjuds eleven möjlighet att läsa gymnasieämnen engelska, 
matematik, moderna språk eller annan gymnasiekurs som kan vara gynnsam för elevens 
fortsatta studier. Eleven har tillgång till studiehandledning på modersmål.  
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Längd 

Längden på utbildningen är ett till fyra år. Utbildningens längd beror på varje elevs 
individuella förutsättningar och mål, vilket kan innebära att eleven behöver olika lång tid på 
programmet.  
 

Uppföljning av elevens utbildning och utbildningens längd 

Elevens studier och studietakt följs upp i elevens individuella studieplan. Eleven har en egen 
mentor. Mentor, elev och vårdnadshavare upprättar den individuella studieplanen i samband 
med elevens inskrivningssamtal. Uppföljning av den individuella studieplanen sker i 
samband med utvecklingssamtalen som äger rum en gång per termin. Förändringar av den 
individuella studieplanen sker vid behov och i samråd med elev och vårdnadshavare för 
minderåriga elever.  
 

11. Yrkesintroduktion (IMYRK) 

Utbildningen kan erbjudas både för grupp och enskild. Hemkommunen ansvarar för att alla 
behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds yrkesintroduktion. Lindesbergs kommun gör 
det dels genom anordnande av yrkesintroduktion utformad för grupp med olika inriktningar, 
dels för enskilda, i mån av plats, och dels genom samverkansavtal med närliggande 
kommuner.  Läsåret 2020/2021 erbjuds yrkesintroduktion utformad för grupp på fordon- 
och transportprogrammet, restaurang och livsmedelsprogrammet samt industritekniska 
programmet.  
 

Behörighet 

Yrkesintroduktionen står öppen för ungdomar som inte har de betyg som krävs för 
behörighet till yrkesprogram. Om huvudmannen bedömer att det finns synnerliga skäl får 
ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till 
yrkesintroduktionen. Om det finns synnerliga skäl kan även elever från grundsärskolan 
erbjudas yrkesintroduktion.  
 

Syfte 

Syftet med yrkesintroduktionen är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det 
möjligt för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett 
yrkesprogram.  
 

Utbildningens inriktning 

Utbildning för grupp erbjuds på fordon- och transportprogrammet, industritekniska 
programmet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.  
 

Struktur och upplägg 

Undervisningen bedrivs i grupp och planen för utbildningen framgår av den individuella 
studieplanen. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen och gymnasieämnen 
(gymnasiegemensamma och/eller karaktärsämnen). Alla kurser i karaktärsämnen läses 
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tillsammans med elever på respektive gymnasieprogram. Under årskurs två och tre kan 
eleverna studera en lärlingsutbildning, vilket innebär att minst hälften av utbildningen äger 
rum på en eller flera arbetsplatser.  
 

Innehåll 

Utbildningen innehåller hela eller delar av kurser i karaktärsämnen som ingår i 
gymnasieskolans nationella yrkesprogram. I det ordinarie utbudet av grundskolekurser ingår 
svenska eller svenska som andra språk, matematik, engelska samt idrott och hälsa. Utifrån 
elevernas behov av behörighet, förmåga och motivation erbjuds eleverna att läsa fler 
grundskoleämnen. Om eleven har behov och förutsättningar kan eleven läsa kurser på 
gymnasieskolans nationella program. De kurser som erbjuds är svenska, svenska som 
andraspråk, matematik eller engelska. Studiehandledning på modersmål erbjuds om eleven 
har behov av det. Arbetsplatsförlagt lärande ingår när det förekommer kurser på de 
nationella programmen. Även praktik är ett ordinarie inslag i utbildningen.  
 

Längd 

Längden på ett till tre år avgörs av varje elevs individuella förutsättningar och mål. Elever 
som läser respektive yrkesintroduktion bildar tillsammans med eleverna på nationella 
programmet en klass.  
 

Uppföljning av elevens utbildning och utbildningens längd 

Elevens studier och studietakt följs upp i elevens individuella studieplan. Eleven har en egen 
mentor. Mentor, elev och vårdnadshavare upprättar den individuella studieplanen i samband 
med elevens inskrivningssamtal. Uppföljning av den individuella studieplanen sker i 
samband med utvecklingssamtalen som äger rum en gång per termin. Förändringar av den 
individuella studieplanen sker vid behov och i samråd med elev och vårdnadshavare för 
minderåriga.  
 
Utbildningen ska förbereda eleverna för arbetslivet eller studier på ett yrkesprogram. Hur 
lång tid det kommer att ta eleven att bli klar på yrkesintroduktion bedöms utifrån elevens 
individuella studieplan och följs upp kontinuerligt minst en gång per termin i ett individuellt 
samtal. Utbildningen kan pågå hela gymnasietiden.  
 

12. Levandegöra 

Riktlinjerna publiceras på kommunens hemsida. Rektor ansvarar för att förankra riktlinjerna 
på Lindeskolans gymnasium.  
 

13. Uppföljning  

Planen för introduktionsprogram följs upp i slutet av vårterminen 2021.  
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1. Inledning 

Familjecentralen i Lindesberg är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar samt 

föräldrar med barn som är bosatta i Lindesbergs kommun.  

Samverkan är navet i Familjecentralens arbete. Samverkansarbetet behöver utvecklas och 

underhållas hela tiden. Samlokaliseringen underlättar samverkan och gör det lätt att gå 

emellan och hämta varandra för olika ändamål och utifrån behov. Underlättar för föräldrar att 

få kontakt med olika professioner när de besöker Familjecentralen. 

Samlokaliseringen bidrar även till att kännedom om verksamheten kan spridas mer då andra 

aktörer såsom förskolepersonal, barnhälsoteam och andra använder lokalen på em. Samma 

sak gäller även föräldragrupper och babymassage etc. 

 

2. Bakgrund 

Familjecentralen startades i februari 2009 och är en samverkan mellan Lindesbergs kommun 

och Region Örebro län. En principöverenskommelse samt ett lokalt samverkansavtal har 

undertecknads av parterna. I länet finns för närvarande 17 verksamheter, varav 11 

familjecentraler, 5 familjecentral liknande verksamheter och 1 samverkan föräldrastöd. 

Regeringen lade under 2008 fram en nationell strategi för förebyggande stöd som kallades 

”Ett utvecklad föräldrastöd - en vinst för alla”. Målet var att långsiktigt satsa på att främja 

hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Strategin handlade bland annat om 

- Att man vill ha ett ökat antal arenor och mötesplatser för föräldrar 

- Att man vill öka samverkan kring föräldraskapsstöd mellan aktörer som vänder sig till 

föräldrar 

- Att man vill ha ett ökat antal aktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och 

evidensbaserade föräldraskapsstödsprogram. 

Familjecentraler beskrivs som en verksamhet som kan utgöra utgångspunkten för att 

förverkliga dessa mål. 

I Familjecentralen i Lindesberg finns samlat verksamheter från kommun och Region Örebro. 

 

3. Syfte 

Syftet med Familjecentralen är att bedriva en verksamhet som är främjande för en fysisk, 

psykisk och social hälsa, som är stödjande, frivillig och förebyggande. Grundtanken är att 

erbjuda en verksamhet som kan ligga till grund för en mer jämlik folkhälsa i ett långsiktigt 

perspektiv, det vill säga minska klyftorna i hälsa. En rad olika faktorer har inflytande på barns 

hälsa, såsom samspelet mellan föräldrar och barn, strukturer i vardagen, ekonomi samt 

tillgång till socialt nätverk. 

Familjecentralen skall erbjuda en mötesplats för alla föräldrar och barn, där det finns en 

Öppen förskola för trevlig samvaro med andra föräldrar och barn. Med tillgång till 
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pedagogisk personal, spontana eller planerade möten med barnmorska eller 

barnavårdscentralsköterska eller träffar med familjeterapeuten i Socialtjänstens 

Familjestödsverksamhet. Utifrån föräldrars behov och önskemål ska Familjecentralen stödja 

föräldraskapet under de så viktiga späd- och småbarnsåren och även högre upp i åldrarna. 

Med utgångspunkt från ett helhetsperspektiv där psykiska, sociala, etiska och kulturella 

omständigheter samspelar för människors levnadsomständigheter, vill Familjecentralen 

genom att samverka mellan professionsgränserna erbjuda en öppen arena för samvaro med 

andra föräldrar, samt ett pålitligt, professionellt och lättillgängligt stöd för hela familjen. 

 

4. Verksamhetsmål och inriktning 

4.1 Värdegrund 

• FN:s Barnkonvention 

• ICDP (Vägledande samspel) 

 

4.2 Mål 

Målen för Familjecentralen är till för att tydliggöra syfte och ambitionsnivån för 

verksamheten. Målen är idag följande: 

• Familjecentralen ska vara en hälsofrämjande och tillgänglig mötesplats för alla 

föräldrar med barn 0-6 år (upp till 18 år i vissa fall) i Lindesbergs kommun 

• Familjecentralen ska främja och underlätta kontakter mellan föräldrar för att stärka det 

sociala nätverket kring föräldrar och barn 

• Familjecentralen ska erbjuda möjlighet för föräldrar och barn att vara aktiva och 

delaktiga 

• Familjecentralen ska erbjuda ett lättillgängligt och samverkande stöd för föräldrar 

• Familjecentralen ska utgöra ett kunskaps- och informationscentrum för familjefrågor 

• Familjecentralen ska möta människor öppet, demokratiskt, jämställt utifrån ett 

helhetsperspektiv med tonvikt på önskemål och behov. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Måluppfyllelse 
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För att lättare kunna bedöma huruvida vi lever upp till våra mål och för att kunna följa och 

utvärdera vårt gemensamma arbete finns ett antal kriterier uppsatta för varje mål. Dessa 

kriterier är: 

– Att vara en hälsofrämjande och lättillgänglig mötesplats för alla föräldrar och 

barn/ungdomar mellan 0-18 år. 

• Familjecentralen ska vara välkomnande, otvunget och neutralt 

• Miljön ska vara trivsam och lekvänlig, man ska kunna fika, leka, umgås och vid 

önskemål få råd och stöd 

• Familjecentralen ska präglas av goda möten mellan vuxna och barn t. ex i leken, vid 

fikat och under sångstunden 

• Familjecentralen ska erbjuda sunda alternativ vid fika och lunch samt inspirerar till 

hälsosamma matvanor genom ”frukostveckor”, ”vitaminveckor ”och 

mellanmålsförslag. 

• Familjecentralens tillgänglighet ska ha hög prioritet och gagnas av ett centralt läge 

samt närhet till buss, tåg och parkering 

• Familjecentralen ska informera aktivt om sin verksamhet bl. a genom 

Barnmorskemottagningen (BMM) och Barnavårdscentralen (BVC) samt genom att 

tillhanda aktuella informationsbroschyrer som ska finnas hos personal i kommun och 

Region Örebro län som har föräldrar och barn/ungdomar som målgrupp 

• Familjecentralen ska informera ny inflyttande om verksamheten 

• Telefonnummer, öppettider och program ska finnas på Lindesbergs kommuns hemsida 

och på Familjecentralens entrédörr samt ska kunna lämnas via kommun-och regionens 

växel. 

 

– Att främja och underlätta kontakter mellan föräldrar för att stärka det sociala nätverket 

kring föräldrar och barn 

• Familjecentralen ska genom att fånga upp och skapa tillfällen för samtal, diskussioner 

och teman, medverka till att kontakter kan knytas 

• Alla föräldrar ska uppmärksammas, bjudas in till samvaro och verksamhet 

• Miljön på Familjecentralen ska vara anpassad så att kontaktskapande underlättas 

 

– Att erbjuda arbetsformer där föräldrar och barn är aktiva och delaktiga. 

• Familjecentralen ska vara öppen för att erbjuda möjlighet för föräldrar att påverka 

innehållet i verksamheten genom att lämna förslag och komma med idéer 

• Personalen ska lyssna av, uppmuntra idéer och stödja samtal där flera blir delaktiga 

• Föräldrar och barn är delaktiga i att hålla ordning i lekrum och café 
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• Föräldrar och personal lagar mat tillsammans till måndagsluncherna 

• Familjecentralens verksamhet bygger på samverkan i alla olika led 

 

– Att erbjuda ett lättillgängligt och samverkande stöd för föräldrar 

• Erbjudande om stöd ska utgå från föräldrars egna uttryckliga önskningar 

• Familjecentralens personal ska vara uppmärksam på föräldrars uttryck och önskemål 

om hjälp och stöd 

• Familjecentralen ska utifrån erfarenhet och kompetens erbjuda ett avvägt stöd 

• Familjecentralens personal ska samverka för att ge familjens bästa tänkbara stöd 

• Familjecentralens personal ska inhämta föräldrarnas medgivande till samarbete 

 

– Att erbjuda kunskap och information i familjefrågor 

• Familjecentralens personal ska erbjuda information och kunskap utifrån respektive 

profession 

• Familjecentralen ska bjuda in andra verksamheter för information av betydelse för 

föräldrar, såsom Folktandvården, Brottsofferjouren, Röda Korset, Biblioteket, Kyrkan 

m.fl. 

• Familjecentralens personal ska i möjligaste mån vara behjälplig med råd och guidning 

i familjerelaterade frågor 

• På Familjecentralen anslås information om andra barn och familjeverksamheter 

• På Familjecentralen värdesätter vi föräldrars kunskap och uppmuntrar föräldrar att 

delge varandra erfarenheter och kunskap 

 

– Att möta människor öppet, demokratiskt och jämställt utifrån ett helhetsperspektiv med 

tonvikt på önskemål och behov. 

• Vi välkomnar alla till Familjecentralen 

• Vi möter människor respektfullt och jämställt 

• Vi ser människor som en helhet där biologiska, psykologiska, sociala, etniska och 

kulturella omständigheter påverkar livssituationen 

• Med utgångspunkt från helhetssynen möter vi familjer med en bred och samverkande 

kompetens 

 

 

5. Verksamhetens Organisation 
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Verksamheten har två huvudmän Lindesbergs kommun (Barn och utbildningsförvaltningen 

och Socialförvaltningen) och Region Örebro län (Barnmorskemottagningen och 

Barnhälsovården). 

5.1 Personal  

Personalen består av: 

- Två förskole pedagoger på halvtid, med ansvar för Öppna förskolan på 

Familjecentralen. 

- Fyra barnmorskor som alternerar deltid, med ansvar för graviditeter och 

preventivmedelsrådgivning. 

- Fyra BVC-sköterskor som alternerar deltid med ansvar för barnhälsovården. 

- En familjeterapeut/samordnare på heltid samt en på halvtid som ansvarar för 

Familjestöds verksamhet samt samordningen på Familjecentralen 

 

Arbetsmöten hålls en gång per månad, s.k. Husmöte där personalen deltar. I husmötena 

dryftas utvecklingsfrågor, samverkansfrågor och värdegrundsfrågor blandat med praktiska 

frågor med betydelse för vårt gemensamma arbete på Familjecentralen 

5.2 Samordnare 

Samordnarrollen är viktig för Familjecentralen. Under året har samordnare ansvarat för 

kurser och utvecklingsdagar, Husmöte och styrgruppsmöten. Samordnaren är 

sammankallande, gör dagordning och skriver minnesanteckningar. 

Kontakt med Folkhälsopedagog vid folkhälsoteamet i norra länsdelen är viktig för 

Familjecentralen för fortsatt arbeta kring utveckling, mål och förbättringsområden.  

 

5.3 Styrgrupp 

En styrgrupp för Familjecentralen träffas en gång per termin. Gruppen består av: 

- Verksamhetschef Socialförvaltningen 

- Enhetschef Socialförvaltningen Lindesbergs kommun 

- Verksamhetschef, Barn och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun 

- Enhetschef, Vårdcentralen Region Örebro län 

- Samordnare, Familjecentralen. 
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Styrgruppens huvudsakliga uppgifter är att: 

• Ansvara för verksamheten och dess utveckling i samverkan med samordnaren 

• Säkerställa att verksamhetens mål är relevanta och ändamålsenliga 

• Säkra resurser till verksamheten 

• Prioritera insatser och aktiviteter av övergripande karaktär 

• Verka som positiva ambassadörer för verksamheten. 

• Besluta om förslag till ändringar i omfattning, tid eller resurser 

• Samla in viktiga synpunkter och efterfråga utvärdering för att fatta bra beslut 

• Förankra Familjecentralens arbete i den egna verksamheten för att underlätta 

samverkan 

 

 

6. Samverkan med andra aktörer utanför Familjecentralen 

Följande aktörer har vi samverkat med: 

- Socialtjänsten 

- Grund och gymnasieskolan 

- Barnhälsopsykolog 

- Personal, chefer, specialpedagoger och placeringsassistent inom förskolan.  

- Primärvården som samtalsmottagningen, ungdomsmottagningen, vårdcentral. 

- Masugnen 

- Arbetsförmedlingen 

- Barn och Ungdomspsykiatrin 

- Vuxenpsykiatrin 

- Kyrkan 

- Röda korset 

- Regelbundet deltagande i Barnhälsoteam  

- Biblioteket 

- Friluftsfrämjandet 
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7. Familjecentralens olika delar  

Vårterminen  7 januari-13 juni 2019= 80 öppethållande dagar. 

Sammanlagt totalt antal besök under perioden= 2076 st. ( förälder och barn) 

Genomsnittligt antal besök per dag under perioden= 26 st. ( förälder och barn) 

 

Statistik på öppna Förskolan HT 2019 

 

Höstterminen 12 augusti – 5 december 2019 = 62 öppethållandedagar 

Sammanlagt totalt antal besök under perioden= 1787 st. 

Genomsnittligt antal besök per dag under perioden= 29 st.( förälder och barn) 

 

Totalt antal besök under 2019 = 3863 besök på Öppna Förskolan. 

Genomsnittligt antal besök i verksamheten: 27 st. ( förälder och barn) per dag. 

 

Varifrån kommer besökarna? 

Besökare kom ifrån Lindesbergs  och byar runt tätorten samt: 

Frövi  och byar däromkring (flera familjer), Spannarboda, Finnåker, Pilkrog, Rockhammar, 

Grönbo, Ramsberg, Vedevåg, 

Guldsmedshyttan, Mårdshyttan, Uskaboda, Öskevik, Storå, Vasselhyttan, Löa. Kopparberg, 

Nora, 

Jönköping, Uddevalla, Örebro, 

Norge, Moldavien, Syrien( flera familjer som återkommer ofta), Irak, Kurdistan ( återkommer 

ofta) Eritrea( flera familjer som återkommer ofta) Afghanistan, Jemen , Djibouti, Somalia( 

återkommer ofta),Kongo, Uganda, Etiopien, 

 

Verksamheten: 

Öppna Förskolan har under året genomfört: 

Varje tisdag: TEMA tisdag- Föräldraskapsstödjande ämnen, teman , diskussioner mm 

Har under året handlat om : 

Hälsa, fysisk aktivitet, bäckenbottenträning BMM, föräldra-barn träning , mat goda och bra 

matvanor, hälsofrämjande matsituationer, Hur gör man om barnet sätter i halsen BVC, , Hur 

håller man små barns tänder friska Folktandvården , Hur delar man föräldraskapet, 

tillsammans i föräldraskapet, Maria och  Dick, Relationer 

barnvagnspromenader, utevistelse i Lindesbergs olika lekparker, Djur och naturstig på 

Kyrkberget med matsäck, 

Språklek, sångstund, rim , ramsor, skapande verksamhet. 

Positiv vägledning och konflikter i vardagen 

Bokprat och Biblioteksbesök med lånekort, Varför ska vi läsa för våra barn? Sagostund, rim, 

ramsor med Kristina från Biblioteket, 

Bärsjalsvisning från Sensus,  

TEMA Sömn med specialpedagog Jennie Niklasson 

Förskolefrågor med Sussie Karlkvist och Monica Lindström, 

Namngivnings ceremoni, hur går det till? med Anna Lindberg, borgerlig vigsel och dop 
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förrättare. 

Dopet, hur går det till? med prästen Charlotta Storbacka . 

 

Öppna Förskolan har även haft en dag för enbart skapande verksamhet och fri lek samt en dag 

för sång och musikstund. 

Den dagen som lockat flest besökare har varit sång och musikdagen samt TEMA tisdag. 

Önskemål har framkommit att vi ska fortsätta med TEMA tisdag framöver, föräldrarna har 

upplevt det som mycket värdefullt. 

 

Ytterligare aktiviteter på Familjecentralen: 

* Ett mycket uppmärksammat och uppskattat projekt och utbildning avslutades under hösten, 

Bokstartprojektet  BabyLäs. Har genererat mycket positiva insikter, kunskaper, rutiner och 

aktiv handling. Föräldragruppen utvärderade förändrat synsätt och nya läsrutiner. 

* Familjecentralen deltar på Familjecentralskonferensen. 

* Personal deltar i flera olika utbildningar gällande tex våld i nära relationer, språk och 

läsning (Väck Läshungern), Bokstart utbildningar mm. 

* Maria  och Marie presenterar Familjecentralens verksamhet för psykiatrin, dit vi var 

inbjudna. 

* Familjecentralen representeras under alla föreläsningar på satsningen Föräldrar Emellan. 

* Under våren arbetar vi med utvecklingsarbetet En förälder blir till, ett arbetsverktyg om det 

jämlika och jämställda föräldraskapet.  

Vi gjorde handlingsplan med förändrat arbetssätt utifrån kapitlet Kulturell Medvetenhet. 

Utvecklingsarbetet kommer att återupptas under våren 2020. 

 

* Länsstyrelseprojektet avslutas. Har under 2017–2019 varit ett framgångsrikt arbetssätt med 

gott utfall och insatsen har uppmärksammats i länet då samverkan med många olika aktörer 

bidragit och fungerat mycket bra i projektet, bla med SFI.  

Lindesbergs Familjecentrals projekt ” Att bilda familj och leva med barn i Sverige” 

uppmärksammas som gott exempel i Örebro Län och vi får presentera projektet på 

Länsstyrelsedagen i Örebro i november 2019. 

Under november lyfter SFI en önskan om att skapa möjlighet att tillsammans med 

Familjecentralen implementera föräldraskapsstödet ” Att bilda familj och leva med barn i 

Sverige” och använda den inom utbildningsplikten. Man ser nyttan med föräldraskapsstödet 

och att kunna koppla den till Familjecentralen ger vinster för familjerna i etableringen. 

 

* Marie går ABC gruppledarutbildning och håller ABC föräldrautbildningsgrupp på 

Familjecentralen under våren tillsammans med specialpedagog Jennie Niklasson. 

 

*På Vårterminens verksamhetsdag fångades Familjecentrals konferensens intryck upp och vi 

diskuterade olika ev förändrade rutiner , nya arbetssätt mm. 

*Höstterminens verksamhetsdag arbetade vi med våra målsättningar och hur vi arbetar kring 

samverkan och måluppfyllelse. 
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7.2 Barnmorskemottagningen (BMM) 

 

Har fortsatt drop-in mottagning tisdag/onsdag fm mellan kl. 10.00–12.00 vilket gör att 

föräldrar som besöker Öppna förskolan kan få hjälp snabbt och enkelt.  

Har två gånger under hösten haft s.k. livsstilsmottagning tillsammans med distriktssköterska 

och sjukgymnast från Vårdcentralen. Alla gravida får skriftligen inbjudan omkring 

graviditetsvecka 15. Informationssamtal om kost/motion/hälsa.  

Under hösten erbjudit fortlöpande föräldraträffar under graviditeten vid fyra tillfällen från 

graviditetsvecka 24–28. Under temat relationer samverkar Maria från familjestöd tillsammans 

med Dick från familjeteamet. 

Erbjuder efterträffar till alla föräldrar, att träffas tillsammans med sina barn. Innehåll är 

”förlossning och hur blev det efteråt”. Föräldrar är med och formar innehållet under 1,5 

timme. 

 

7.3 Barnavårdscentralen (BVC)  

BVC finns med på familjecentralen och öppna förskolan alla dagar i veckan. BVC har även 

mottagningsrum inne på familjecentralen.  

Drop in mottagning mån- tors., och vi deltar i aktiviteterna på familjecentralen i möjligaste 

mån. 

Vi har ett nära samarbete mellan pedagoger och familjeterapeut och har under året utbytet 

mycket erfarenheter och stöttat varandra. Vi har också slussat föräldrar och barn till den 

öppna verksamheten och till familjestöd. 

Medverkat i olika projekt på familjecentralen så som bokstart m.m 

Vi har också funnits med arbetsgrupp för föräldrar emellan och deltagit även på 

föreläsningskvällar. 

Egenvårdsråd har getts vid utbildningstillfälle för asylsökande föräldrar och för SIF elever på 

masugnen. 

Vi har deltagit vid utbildningstillfällen och planeringsdagar tillsammans med övriga på 

familjecentralen 
 

 
 
 

 

 

 

7.4  
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Familjestöd 

Påbörjade min tjänst i oktober 2018 på familjestöd. Arbetet är till största del förlagt på 

familjecentralen i Lindesberg men omfattar även ca. en halvdag i veckan på familjecentralen i 

Fellingsbro. Vid båda verksamheterna deltar familjestöd till stor del i den öppna förskolan för 

att finnas tillgänglig för föräldrar som bollplank och för tidsbokning.  

 

Min huvudsakliga arbetsuppgift är att bistå familjer med barn mellan 0–6 år med samtalsstöd, 

rådgivning och guidning i de familjerelaterade frågor de önskar. Sammantaget under perioden 

0kt -18 till dagens datum (2019-06-17) har ca. 38 familjer tagit del av familjestöd och 

sammanlagt ca. 71 barn berörts av stödet. Familjerna har kommit till familjestöd som 

egensökande via kommunens hemsida, öppna förskolan, BVC, BMM, förskolan etc. 

Familjestödet har getts individuellt, dvs. de har kommit för enskilda samtal.  Samtalen har 

skett vid ibland enstaka tillfällen, till samtalsstöd över tid.  

I samarbete med BMM har familjestöd samt en resurs från kommunens Familjeteam startat 

upp ett samarbete i föräldragrupper. Familjestöd deltar i den avslutande delen av 

föräldragrupperna för samtal kring hur vuxenrelationen kan komma att påverkas i samband 

med föräldraskapet. Syftet är att starta diskussion och förbereda par kring tänkbara prövningar 

i relationen i samband med att de blir föräldrar. Ytterligare vinster med att familjestöd deltar i 

föräldragrupperna är att om det uppstår behov av stöd i föräldraskapet i ett senare skede, har 

föräldrarna ett namn och ansikte på vem de har möjlighet att vända sig till. Hittilldags har 10 

blivande föräldrapar tagit del av detta stöd.  

Under våren 2019 har även en första föräldragrupp ägt rum som familjestöd och resurs från 

familjeteam hållit i. Föräldragruppen har arbetat med det relationsbaserade 

föräldraskapsprogrammet Trygghetscirken. Programmet omfattar 8 träffar som utgår från 

anknytningsteorin och syftar till att ge föräldrarna kunskap kring barns behov för att bli trygga 

individer, samt att reflektera över sitt eget föräldraskap och sin egen uppväxt. Hittilldags har 4 

familjer med sammanlagt 5 barn tagit del av det stödet. Det finns kö för fortsatt grupp till 

hösten 2019. 

Tillsammans med BMM och BVC har det gjorts en överenskommelse att när de i kontakt med 

gravida eller nyblivna föräldrar upplever behov av familjestöd, skall de informera om 

familjestöd och en snabb kontakt skall kunna tas för tidsbokning. Även gemensamma träffar 

med familjer kan förekomma då. Samtal förs även kring möjlighet till familjestöds medverkan 

vid det första hembesöket hos förstagångsföräldrar som BVC gör. 

En ytterligare arbetsuppgift som ligger på familjestöd, är att i samarbete med personal från 

socialförvaltningen, skolan och kyrkan starta upp barngrupper för barn med föräldrar med 

missbruk och/eller psykisk ohälsa. Utbildning och vidare planering för detta pågår.  

Pågående utbildningar: Eleonogragruppen, ICDP, Lovisautbildningen, extra 

handledning/utbildning i parterapi. 

 

8.0 Övrigt 
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Familjecentralen finns nu på face Book. Många föräldrar är på sociala medier och det är 

viktigt att vi når ut med information på ett enkelt sätt.  

Vi har infört swish vilket var ett önskemål från föräldrar och underlättar vid betalning för fika. 

Mobilanvändandet hos föräldrar har minskat i öppna förskolan. Samt att vi har ett anslag om 

”använd ej mobil här ge ditt barn den tiden i stället”. 

Familjecentralens lokaler används flitigt vid möten, handledning mm på tidpunkter när Öppna 

förskolan inte är verksam. Oftast flera eftermiddagar i veckan och ibland ända fram till 20.00. 

 

8.1 Familjecentralens utvecklingsdagar 

Två verksamhetsdagar har genomförts den 22 maj samt den 6 nov. 

 

8.2 Utbildning, kurser och konferenser 

• Familjecentralskonferens 2019 i Örebro 

• Föreläsningarna ” föräldrar emellan” 

• Bokstart/Idelabbet i Stockholm 

 

8.3 Studiebesök 

 

8.4 Budget 

• Familjecentralens ekonomi har under 2019 varit stabil. 

 

9. Verksamhetsplanering 2020 

• Vi fortsätter med tema: tisdagar, där vi lyfter olika för föräldrarna aktuella teman. I 

samverkan med alla professioner på Familjecentralen samt andra inbjudna aktörer. 

• Familjecentralskonferens 2020 i Malmö 

• Marie ABC föräldrautbildning 
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2020-06-09  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kristina Öhrn 
0581-812 27 

kristina.ohrn@lindesberg.se  Barn- och 
utbildningsnämnden 

 

Nattomsorg regelverk 

Förslag till beslut  

                    Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 december 2019 att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda regelverket gällande omsorg på 
obekväm arbetstid, Nattviolen. 
Nattviolen är till för barn mellan 1 och 12 år där vårdnadshavare 
arbetar/studerar kvällar, nätter och helger.  
Förvaltningen har sett över regler för plats på Nattviolen. I korthet 
innebär dessa följande:  För att ha rätt till plats krävs att 
vårdnadshavares huvudsakliga sysselsättning i form av arbete eller 
studier bedrivs på obekväm omsorgstid, att behovet är kontinuerligt 
samt att omsorgstiden uppgår till minst 2 timmar efter kl. 18.00 då 
ordinarie förskola stänger. 
Vårdnadshavare ansvarar för hämtning och lämning. Vid behov av 
transporter mellan verksamheter ansvarar kommunen för transport. 
Om avståndet så kräver sker transport med taxi. 
Vårdnadshavare som slutar arbete/studera senare än kl. 22.30 får välja 
om barnet ska sova kvar eller hämtas. Schemaändring ska anmälas 
senast 3 dagar innan avseende behov vardagar och innan helg senast 
måndag veckan innan. Om plats inte nyttjas på 2 månader utan 
föranmälan avslutas platsen.  
 
Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av förvaltningschef, verksamhetschef för förskola 
och rektor ansvarig för Nattviolen. 
 
Thomas Lindberg Kristina Öhrn 
Förvaltningschef Verksamhetschef förskola 
 

Meddelas för åtgärd 

                    Förvaltningschef 
                    Verksamhetschef förskola 

 
Bilagor 

Regler för plats på Nattviolen 
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Regler för plats på Nattviolen 
Rätt till plats och ansökan 

Ansökan om plats sker via kommunens e-tjänsteportal. 

För att ha rätt till plats på Nattviolen krävs att vårdnadshavares huvudsakliga sysselsättning 
genom arbete eller studier bedrivs på kvällar, nätter och/eller helger och kan styrkas med 
intyg om arbete/studier från arbetsgivare samt med arbetstidsschema.   

Behovet ska vara kontinuerligt. 

Extra jobb utöver den huvudsakliga sysselsättningen ger inte rätt till plats på Nattviolen. 

Omsorgsbehovet måste uppgå till minst 2 timmar efter 18.00. Omsorg erbjuds ej enbart 
morgontider före 06.00. 

4-månaders platsgaranti gäller inte för placering på Nattviolen. Placering sker i mån av plats.  

 

Öppettider 

Frövi – Skogsdungen 

Öppnar 17.30 på vardagar. Dygnet runt på helger.  

Lindesberg – Tallbacken 

Öppnar 13.30 på vardagar. Dygnet runt på helger. 

 

Omsorgsbehov / Schema 

Kontinuerligt schema ska lämnas i samband med inskrivning. 

Schema registreras av vårdnadshavare i Tempus och i E-tjänst för förskola och fritidshem.  

Schemaändringar ska anmälas senast 3 vardagar före när behovet avser vardagkväll/natt. 
Avser ändringen helg ska det anmälas senast måndag klockan 11.00 före helg. Ändringar ska 
anmälas per sms till personalen på Nattviolen. Först när personalen bekräftat att de tagit 
emot ändringen får den registreras i Tempus. 

 

Hämtning/lämning 

Vårdnadshavare ansvarar för hämtning och lämning på Nattviolen.  
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Vid behov av transport mellan verksamheter ansvarar kommunen för transporten. Om 
avståndet kräver sker transport med taxi.  

Vårdnadshavare som slutar jobba/studera senare än 22.30 får själva välja om barnet ska sova 
kvar eller hämtas. Om barnet sover kvar hämtas det av vårdnadshavare 06.30. 

 

Uppsägning av plats 

Om vårdnadshavare önskar avsluta plats på Nattviolen meddelas personal i verksamheten. 
Personalen meddelar i sin tur administratör som skriver ut barnet. 

Om platsen inte utnyttjas på mer än 2 månader utan föranmälan avslutas platsen.  

Om barnets ordinarie förskoleplats sägs upp så avslutas platsen på Nattviolen. 
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Lindberg 
 0581-811 86 
thomas.lindberg@lindesberg.se 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Delrapport Vedevågs skola 

Förslag till beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare taget beslut om flytta åk 4 och 5  
Vedevågs skola till Fröviskolan. Detta beslut upphävdes i BUN § 164/2018 . 

Under våren 2020 har en arbetsgrupp arbetat med uppdraget från nämnden 
att undersöka olika alternativ gällande förskolan och skolan i Vedevåg. Dessa 
alternativ presenterades för nämnden i juni 2020. Det som skulle utredas var 
följande: 

 Förutsättningarna för att behålla skolan som F‐5 skola. 

 Om det går att förlägga förskoleverksamheten i redan befintliga lokaler 
i Vedevåg alternativt en ny förskolebyggnad inom skolområdet eller på 
annan närliggande tomt.  

 Framtida barn‐ och elevunderlag  

 För‐ respektive nackdelar med de olika alternativen inklusive samtliga 
kringkostnader såsom eventuell om‐ och utbyggnation i Frövi.  

 Preliminära kostnadsunderlag för de olika alternativen  

Det kan konstateras att det oavsett F-3 eller F-5 i Vedevågs skola, behövs nya 
lokaler på Fröviskolan. Beslutet om behovet av antalet avdelningar på 
förskolan i Vedevåg blir avgörande för framtida beslut avseende var förskolan 
ska ligga och hur skolan i Frövi och Vedevåg påverkas av detta.  

Att bygga om gamla Mosebacke är inte ett bra alternativ varken ekonomiskt 
eller pedagogiskt. Dessa lokaler är mer lämpliga för annan verksamhet 

 

Thomas Lindberg 
Förvaltningschef 
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2020-06-09  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kristina Öhrn 
0581-812 27 

kristina.ohrn@lindesberg.se  Barn- och 
utbildningsnämnden 

 

Uppföljning gällande Visstidsanställning för studenter på 

barn- och fritidsprogrammet 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att utifrån rådande ekonomiska 
förutsättningar besluta att verksamheten avgör hur många som kan 
erbjudas anställning. 
 
Ärendebeskrivning 

Bakgrund: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 juni 2018 att från och 
med augusti 2019 erbjuda studenter på Lindeskolans barn- och 
fritidsprogram visstidsanställning som fast vikarie i förskolan under tio 
månader efter avslutad och godkänd utbildning. Beslutet togs efter 
förskolans kvalitetsdag den 23 oktober 2017 där strategiska 
utmaningar inom förskolan och vikariebehovet diskuterades.  
Förutsättningarna för dessa tjänster togs fram av förvaltningen och 
innebär en anställning under tio månader som fast vikarie under en 
rektor med deltagande vid arbetsplatsträffar, gemensam planering och 
fortbildning.  
Inga medel tillfördes satsningen.  
 
Utvärdering: 
Inför start i augusti 2019 var tolv barnskötare aktuella varav nio 
påbörjade och sju fullföljde hela perioden.  
 
En enkätundersökning genomfördes under maj 2020 som besvarats av 
fyra rektorer, fem visstidsanställda barnskötare och femtioåtta 
pedagoger på de aktuella förskolorna.  

 25 % av rektorerna har använt barnskötare som fast vikarie på 
heltid och 75 % har använt barnskötare som fast vikarie i 
kombination med tjänst i grundbemanning eller resurs.  

 Barnskötarna har deltagit vid arbetsplatsträffar, gemensam 
planering samt vid fortbildning.  

 Rektorer och barnskötare anser samtliga att satsningen kan 
bidra till kompetensförsörjningen av barnskötare.  

  50 % av rektorer och 46 % av pedagoger uppger att satsningen 
bidragit till minskat användande av timvikarier. 
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Konsekvenser 

 Rektorernas möjlighet att själva utforma sin organisation 
minskar. 

 Nuvarande finansiering täcker inte kostnaderna. 
 Fast vikarie på plats från ordinarie pedagogs första frånvarodag 

skapar trygghet i verksamheten. 
 Ökad kompetens hos timvikarier då fast vikarie blir insatta i 

förskolans arbete innan de går ut som timvikarier. 
 Förhoppningsvis ökade möjligheter till rekrytering av 

förskollärare på sikt då fast vikarie under anställningen får en 
inblick i vad arbetet som förskollärare innebär. 

 Möjlighet att lösa små delar av tjänst som annars är svåra att 
tillsätta i kombination med fast vikarie. 

 Söktrycket till Barn- och fritidsprogrammet stiger. 
 
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 
När beslut om införandet av denna anställning togs stod förskolan i ett 
läge där det var ett stort vikariebehov. Detta stora behov finns inte 
längre och flera rektorer har valt att utöka sin grundbemanning istället 
för att ta in vikarier.  
Om verksamheten fick medel för satsningen skulle möjlighet att 
erbjuda alla godkända avgångstudenter dessa tjänster finnas, men 
utifrån rådande ekonomiska förutsättningar är förvaltningens förslag 
till beslut att verksamheten själv avgör hur många som kan erbjudas 
anställning. 
 
 
 
Thomas Lindberg Kristina Öhrn   
Förvaltningschef Verksamhetschef förskola 

 

Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef 
Verksamhetschef förskola 
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