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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-14 

Anslaget sätts upp   2021-06-23   Anslaget tas ned     2021-07-15   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 09:00-10:50 

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

Tjänstgörande 

ersättare: 
Intisar Alansari (S) för Maud Segerstedt (C) 
 

Övriga deltagare: Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Ebba Jansson, kanslienheten 
Jessica Andersson, ekonomienheten 
Muzaffer Oguz, ekonomienheten 
Agnetha Lindkvist (V), ej tjänstgörande ersättare 
Lillemor Bodman (M), ej tjänstgörande ersättare 
Stefan Andersson (MP), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Zaki Habib (S) som ersättare 
 

Justeringens plats 

och tid: 
Kommunhuset den 23 juni 2021 kl. 15.00 
 
 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
62 - 73 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn  

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§62/21 Godkänna deltagande på distans 

  

§63/21 Information till BUN om Stöd till verksamhetsutveckling för 
nyanlända elever 

  

§64/21 Minskat behov av visstidsanställda vikarier inom förskola 

  

§65/21 Remiss av SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt 
utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning 

  

§66/21 Lägesrapport tertial 1 2021 för barn- och utbildningsnämnden 

  

§67/21 Information pågående utredning av Kulturcollege på Lindeskolan 

  

§68/21 Revidering av rutiner för tillsyn av fristående förskolor 

  

§69/21 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 
covid-19, tillika Coronaviruset 

  

§70/21 Delegationsärenden 

  

§71/21 Meddelanden 

  

§72/21 Goda exempel 

  

§73/21 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §62/21   Dnr:  

 

Godkänna deltagande på distans 
 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och 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 deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

_____ 
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 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §63/21   Dnr: BUN 2020/113 

 

Information till BUN om Stöd till 

verksamhetsutveckling för nyanlända elever 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens sammanträde i februari redovisade biträdande 
verksamhetschefen för grundskolan förvaltningens deltagande i 
Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn 
och elevers utbildning. 

Under tre år, totalt sex terminer, kommer Lindesbergs kommun 
att samarbeta med Skolverket för att ytterligare stärka 
utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända 
eller har annat modersmål än svenska.  

Medarbetare och skolledare har deltagit i enkäter och 
analysunderlag för att ge en bättre bild av läget kring 
nyanländas undervisning i Lindesbergs kommun. 

Vid nämndens sammanträde i maj redovisar biträdande 
verksamhetschefen för grundskolan det arbete som skett sedan 
februari.  

Medarbetare och skolledare har deltagit i enkäter och tagit fram 
ett analysunderlag för att ge en bättre bild av läget kring 
nyanländas undervisning i Lindesbergs kommun. 

Lokala teamet tillsammans med verksamheterna tar fram en 
analys som ligger till grund för den åtgärdsplan som ska vara 
färdig den 15:e maj. Tillsammans med processtödjare från 
Skolverket analyserar förvaltningen behoven och kommer 
överens om insatser. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
att tacka för informationen. 
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_____ 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §64/21   Dnr: BUN 2020/61 

 

Minskat behov av visstidsanställda vikarier inom 

förskola 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

• Erbjudandet om 10 månaders visstidsanställning 
kvarstår enligt tidigare fattade beslut för de elever som 
gått ut årskurs 1, 2 och 3 år 2021, men inte för de elever 
som påbörjar utbildningen till hösten 2021. 

• Information går ut omgående till sökande som ska börja 
årskurs 1 hösten 2021 så möjligheten finns att byta 
programinriktning om så önskas, då förutsättningarna 
har ändrats. 

Beslutet fattades av en enig barn- och utbildningsnämnd. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 juni 2018 att 
från augusti 2019 erbjuda studenter på Barn- och 
fritidsprogrammet visstidsanställning som fast vikarie i 
förskolan under 10 månader efter avslutad och godkänd 
utbildning. 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 har tillförts satsningen.   

En utvärdering gjordes i maj 2020 som presenterades för 
nämnden vid en uppföljning den 9 juni 2020. I utvärderingen 
framkom att de visstidsanställda barnskötarna till stor 
utsträckning används som fast vikarie/ utökad grundbemanning 
men även till viss del som resurs. Ett antal konsekvenser lyftes 
fram som bland annat pekade på att rektorernas möjlighet att 
själva forma sin organisation minskade, att nuvarande 
finansiering inte täcker kostnaderna, att möjligheten att lösa 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

små delar av tjänst som annars är svåra att tillsätta ökade samt 
att söktrycket till Barn- och fritidsprogrammet stigit.  

Förvaltningen lyfte möjligheten att erbjuda alla godkända 
avgångselever dessa tjänster om medel skulle tillskjutas, men 
utifrån rådande ekonomiska förutsättningar föreslog 
förvaltningen att verksamheten själv avgör hur många som 
erbjuds anställning.  Barn- och utbildningsnämnden beslutade 
att återremittera ärendet för ett förtydligande av 
antagningsförfarandet samt antal tillgängliga platser. 

Förvaltningen avsåg därefter att ta fram en intervjuguide där för 
tjänsten viktiga kriterier bedöms och utifrån resultatet av denna 
erbjuda 7–10 sökande dessa tjänster varje år.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 januari 2021 
att förskolan fortsatt årligen erbjuder 7–10 studenter 
visstidsanställning under 10 månader efter avslutad utbildning 
utifrån följande kriterier: Barnskötarexamen med godkända 
betyg och godkänt gymnasiearbete samt godkänd APL varav två 
inom pedagogisk verksamhet samt efter intervju där för tjänsten 
viktiga kriterier bedöms.  

Aktuellt 

Förutsättningarna inom förskolan har förändrats: 

- För att utöka och säkra tillgången på utbildade förskollärare 
har ett samarbete påbörjats med Karlstads universitet i form av 
Arbetsintegrerad förskollärarutbildning med start höstterminen 
2021.  Arbetstagarna anställs som obehörig förskollärare i form 
av visstidsanställning under ett år i taget tills utbildningen är 
klar. Utbildningen sträcker sig över 9 terminen och den 
anställde arbetar 50 % och studerar 75 %. Kostnaden 
finansierar i rektors rambudget.  

- Barnantalet inom förskolan minskar på flera rektorsområden 
och flera rektorer kommer att behöva minska sin personal. 
Tillsvidareanställda kommer att användas i vikarepool men ha 
sin basplacering hos en rektor och belasta deras budget när de 
inte har vikariat på annan enhet.  

- Behovet av vikarier inom förskolan varierar men tydligt 
framkommer att behoven minskat. Covid-19 innebär frånvaro av 
både barn och pedagoger men det finns också en önskan att 
vårdnadshavare mot kompensation av minskade 
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föräldraavgifter håller barn hemma från förskolan. Det ger en 
ohållbar ekonomisk situation där intäkter minskar, kostnader 
ökar och behoven är olika över tid och per enhet. Rektors 
möjligheter att ha en budget i balans är svårt ansträngd och 
behöver hjälp i form av utökat ansvar för rektor att styra 
verksamheten utifrån behov.  

- Barnantalet inom förskolan ökar inte de närmaste två åren 
samtidigt som Solberga förskola öppnar 2 nya avdelningar. Det 
ger en minskad budget till rektor i kommunal verksamhet 
samtidigt som viss andel redan är låst till fasta vikarier i 
satsningen. För att bibehålla en god kvalitet krävs att 
verksamheten får fria tyglar att bemanna utifrån barngruppens 
sammansättning och styra medel till de barn som behöver det 
mest. Med nuvarande system innebär det en oönskad effekt av 
minskad flexibilitet och dyrare verksamhet per barn än budget 
medger. 

Motivering 

Förskolan tar ett stort ansvar för en budget i balans och hitta 
lösningar för 2021. Att urholka disciplinen i en god ekonomi för 
att tillmötesgå ett fåtal är ohållbart på lång sikt och bör beaktas i 
beslut. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden att 
avsluta erbjudandet om visstidsanställning för studenter från 
Lindeskolans Barn- och fritidsprogram.  

Alternativt föreslås att pausa satsningen under 2021 och 2022. 

Vid beslut om fortsatt satsning föreslår förvaltningen att medel 
äskas från Kommunstyrelsens pott för särskilda satsningar med 
3,3 Mnkr för 10 personer för åren 2021 och 2022.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Sammanträdet ajourneras klockan 09.24-09.34 och klockan 
09.49-09.59. 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att förslag till beslut ändras 
till Erbjudandet om 10 månaders visstidsanställning kvarstår 
enligt tidigare fattade beslut för de elever som gått ut årskurs 1, 
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2 och 3 år 2021, men inte för de elever som påbörjar 
utbildningen till hösten 2021. 

Tomas Klockars (M) föreslår att Information går ut omgående 
till sökande som ska börja årskurs 1 hösten 2021 så möjligheten 
finns att byta programinriktning om så önskas, då 
förutsättningarna har ändrats. 

Linda Svahn (S) föreslår att beslutet fattas av en enig barn- och 
utbildningsnämnd.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan 
besluta enligt Linda Svahns (S) ändringsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt detta.  

Ordförande Linda Svahn (S) frågar om barn- och 
utbildningsnämnden kan besluta enligt Tomas Klockars (M) 
tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar enligt detta.  

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan 
besluta enligt Linda Svahns (S) tilläggsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt detta. 

_____ 
 
För åtgärd: 

Verksamhetschef för förskolan. 
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BUN §65/21   Dnr: BUN 2021/28 

 

Remiss av SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever 

att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och 

elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godta förvaltningens 
förslag som remissvar till Utbildningsdepartementet. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningens förslag till remissvar: 

Lindesbergs kommun har tagit del av remissen Bättre 
möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning (SOU 2021:11) 

Lindesbergs kommun menar att utredningen väl återspeglar den 
verklighet som elever med intellektuell funktionsnedsättning 
lever i. Lindesbergs kommun ställer sig bakom utredningens 
slutsatser om behovet av ett aktivt elevhälsoarbete och delar 
utredningens tankar om hur utbildningen för dessa elever kan 
stärkas. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta godta förvaltningens 
förslag som remissvar till Utbildningsdepartementet. 

_____ 

För kännedom: 

Utbildningsdepartementet 
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BUN §66/21   Dnr: BUN 2021/34 

 

Lägesrapport tertial 1 2021 för barn- och 

utbildningsnämnden 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen 
att vidta åtgärder för att hålla budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämnden överlämnar lägesrapport tertial 
1 2021 barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Inom ramen för Lindesbergs kommuns styrmodell redovisar 
förvaltningschefen per tertial 1 det aktuella läget i 
förvaltningens verksamheter avseende kvalitetsfaktorer, 
utvecklingsmål och ekonomi. 

Flertalet av de indikatorer som används för att mäta hur 
verksamheten förhåller sig till grunduppdrag, kvalitetsfaktorer 
och utvecklingsmål redovisas först under juni månad. Detta 
gäller till exempel enkätresultat och betyg. Dessa kommer därför 
att tas med i delårsrapporten, tertial 2. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
att tacka för informationen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att förslag till beslut ändras 
till att barn- och utbildningsnämnden uppdrar till 
förvaltningschefen att vidta åtgärder för att hålla budget i 
balans.  

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att lägesrapport tertial 1 
2021 barn- och utbildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan 
besluta enligt Linda Svahns (S) ändringsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt detta. 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan 
besluta enligt Linda Svahns (S) tilläggsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt detta.  

_____ 
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BUN §67/21   Dnr: BUN 2021/40 

 

Information pågående utredning av Kulturcollege på 

Lindeskolan 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till skolledningen att 
fortsätta arbeta med frågan och ber de att återkomma med 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden när projektet börjar 
bli färdigt. 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i arbetet med en eventuell uppstart av ett 
Kulturcollege på Lindeskolan har skolledningen fått i uppdrag 
att ta fram en nulägesanalys var i planeringsarbetet vi befinner 
oss nu.  

Planering för en eventuell uppstart av Kulturcollege med en 

konstmusikinriktning och en skrivarstudio ht-2022.  

I konstmusikinriktning är Lindeskolan beställare och 
kulturskolan utförare. Fokus ligger på elevens huvudinstrument 
och medverkan i ensemble. Förutom huvudinstrument erbjuds 
också biinstrument alternativt ackompanjemang. Eleven erbjuds 
också deltagande i musikteori och musikproduktion via 
kulturskolans ordinarie undervisning. 

Förslagsvis ingår även två ”workshops” per termin dvs 
gemensam lektion där eleverna får arbeta med scenisk 
beredskap och musikerergonomi.  

I skrivarstudion får elever involveras i att skriva olika texter för 
olika sammanhang och syften inom Kulturcollege. Det kan t ex 
vara manusskrivande till större scenprojekt, skrivande av texter 
till mindre scenprojekt, utställningar etc. 

Erbjuds kursen Skrivande 100p (SVESKR0) som ett Individuellt 
val på Lindeskolan kan det vara en kostnadseffektiv lösning och 
rymmas inom befintliga lärarresurser på Lindeskolan. Kursen 
skulle med fördel kunna läsas över två år för de elever som har 
valt Kulturcollege-profilen för att utveckla och fördjupa sitt 
skrivande över tiden. Två-årsupplägget gör att det alltid 
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kommer finnas elever i gruppen som kan itu med uppgifter inom 
Kulturcollege. 

För att komma vidare i arbetet med Kulturcollege behövs en 
projektledare på 20% som kan intensifiera arbetet med 
förstudien och projektering av Kulturcollege. Kostnad för 
projektledare inklusive marknadsföring beräknas till ca 190 
tusen kronor.  

Kostnad vid genomförande av konstmusikinriktning ht-2022 är 
cirka 80 tusen kronor. År 2025 är konstmusikinriktningen helt 
utbyggd med 15 elever och beräknas kosta 575 tusen kronor. 

Kostnad för skrivarstudio beräknas vid en uppstart ht-2022 
uppgå till cirka 25 tusen kronor. När den är fullt utbyggd 
beräknas kostnaden uppgå till cirka 190 tusen kronor. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

• Tack för informationen och lägga den till handlingarna 

Ledamöternas förslag till beslut 

Linda Svahn (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
uppdrar till skolledningen att fortsätta arbeta med frågan och 
ber de att återkomma med ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden när projektet börjar bli färdigt.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan 
besluta enligt Linda Svahns (S) ändringsförslag och finner att 
nämnden beslutar enligt detta.  

_____ 
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BUN §68/21   Dnr: BUN 2021/41 

 

Revidering av rutiner för tillsyn av fristående förskolor 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna dokumentet 
Rutiner för fristående förskole- och fritidshemsverksamhet 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har reviderat de rutiner och regler som gäller för 
tillsyn av fristående förskole- och fritidsenheter. 

Vid nämndens sammanträde i maj 2021 redovisar 
utvecklingsstrategen gjorda förändringar samt redogör för den 
tillsyn av fristående enheter som genomförs under hösten 2021. 

Dokumentet Rutiner för fristående förskole- och 
fritidshemsverksamhet har anpassats efter förändrad 
lagstiftning samt faktagranskats av utvecklingsstrateg, ekonom 
samt verksamhetschefen för förskolan. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

• Godkänna dokumentet Rutiner för fristående förskole- och 
fritidshemsverksamhet 

_____ 
 
För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg 

För kännedom: 

Fristående förskoleenheter i Lindesbergs kommun 
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BUN §69/21   Dnr:  

 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 

anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om det senaste med anledning av 
coronapandemin. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

_____ 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 17 (25) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §70/21 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
- Beviljat val av förskolan Kyrkberget Dnr    

 
- Avslaget val av Storåskolan Dnr    

 
- Delegationsbeslut av förskolechef Malin Agnesdotter 

om beviljad utökad tid på förskola 2021-04-23 - 
2021-07-05 enligt skollagen kap 8 Dnr BUN 2021/2 

  

 
- Beviljat val av Storåskolan Dnr    

 
2021-02-02 Personuppgiftsincident 2021-01-19 om 
personuppgift som delats via Teams vid Lindeskolan 
Dnr BUN 2021/13 

  

 
2021-06-02 Delegationsbeslut av förskolechef Piia 
Dahlberg om beviljad utökad tid på förskola enligt 
Skollagen kap 8 2021-05-10 - 2021-07-09 Dnr BUN 
2021/2 

  

 
2021-05-05 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan F-6, ärendenr 
20-21-13 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2021-05-05 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9, ärendenr 
20-21-27 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 18 (25) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola, ärendenr vt-21-01 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola 2021-04-23, ärendenr vt-21-06 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola 2021-04-21, ärendenr vt-21-05 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola 2021-04-21, ärendenr vt-21-04 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola 2021-04-06, ärendenr vt-21-04 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola 2021-03-18, ärendenr vt-21-02 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 2021-04-21, ärendenr BHS2021-1 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-04-29, ärendenr EKB20:23- 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Ekbackens skola 2021-04-29, ärendenr EKB20:22- 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan F-6 2021-04-23, ärendenr 20-21-15 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 19 (25) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-05-05 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2021-04-27, ärendenr 2021-29 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-05 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Brotorpsskolan södra, 
ärendenr VT12 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
2021-05-07 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
höstterminen 2021 Dnr BUN 2020/106 

  

 
2021-05-07 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
höstterminen 2021 Dnr BUN 2020/106 

  

 
2021-05-07 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
höstterminen 2021 Dnr BUN 2020/106 

  

 
2021-05-07 Beslut om tilläggsbelopp Löa skola 
höstterminen 2021 Dnr BUN 2020/106 

  

 
2021-05-07 Beslut om tilläggsbelopp Pysslingen 
förskolor och skolor AB höstterminen 2021 Dnr BUN 
2021/42 

  

 
2021-05-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-04-23, ärendenr 2021-8 - 
återkoppling till huvudmannen senast 2021-06-12 Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
2021-05-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-04-20, ärendenr 2021-6 - 
återkoppling till huvudmannen senast 2021-06-12 Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
2021-05-12 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2021-04-23, ärendenr 2021-7 - 
återkoppling till huvudmannen senast 2021-06-12 Dnr 
BUN 2020/74 

  

 
2021-05-12 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9, ärendenr 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 20 (25) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

20-21-28 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

 
2021-05-12 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9, ärendenr 
20-21-24 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2021-05-12 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Björkhagaskolan, dnr 
2020/74-170 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2020/74 

  

 
2021-05-17 Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd -  
Löa skola, förskolan Trollebo höstterminen 2021 Dnr 
BUN 2020/105 

  

 
2021-05-17 Beslut om tilläggsbelopp - särskilt stöd -  
Löa skola, förskolan Trollebo höstterminen 2021 Dnr 
BUN 2020/105 

  

 
2021-05-17 Ansökan om tilläggsbelopp - särskilt stöd -  
Löa skola, förskolan Trollebo höstterminen 2021 Dnr 
BUN 2020/105 

  

 
2021-05-24 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9, ärendenr 20-21-30 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-24 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-04-29, ärendenr 8 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-24 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-04-23, ärendenr 9 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-24 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-05-11, ärendenr 10 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 21 (25) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-05-24 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2021-05-11, ärendenr 11 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2020/74 

  

 
2021-05-24 Beviljat val av förskolan Gläntan Dnr BUN 
2021/4 

  

 
2021-04-26 Skolavtal för elev i grundskola Dnr BUN 
2021/7 
 

 
 

  

 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 22 (25) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §71/21 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2021-06-01 Föranmälan om inspektion av kommunens 
årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet - stickprov Ekbackens skola, 
Brotorpsskolan, Dnr 2021-034536 Dnr  

  

 
2021-05-04 Protokoll från Brotorpsskolans 
samverkansgrupp 2021-05-04 Dnr  

  

 
2021-05-06 Dom i Förvaltningsrätten i Karlstad 2021-
05-06 målnr 4104-20 om överklagat beslut i barn- och 
utbildningsnämnden 2020-05-25 om tilläggsbelopp - 
avslag för klagande Dnr BUN 2019/129 

  

 
2021-05-06 Dom i Förvaltningsrätten i Karlstad 2021-
05-06 målnr 4105-20 om överklagat beslut i barn- och 
utbildningsnämnden 2020-05-25 om tilläggsbelopp - 
avslag för klagande Dnr BUN 2019/129 

  

 
2021-05-06 Dom i Förvaltningsrätten i Karlstad 2021-
05-06 målnr 4106-20 om överklagat beslut i barn- och 
utbildningsnämnden 2020-05-25 om tilläggsbelopp - 
avslag för klagande Dnr BUN 2019/129 

  

 
2021-05-06 Dom i Förvaltningsrätten i Karlstad 2021-
05-06 målnr 4107-20 om överklagat beslut i barn- och 
utbildningsnämnden 2020-05-25 om tilläggsbelopp - 
avslag för klagande Dnr BUN 2019/129 

  

 



 

 Sammanträdesprotokoll 23 (25) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

2021-05-07 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2021-05-
07 Dnr BUN 2021/23 

  

 
2021-05-11 Beslut i Integritetsskyddsmyndigheten 
2021-05-11, dnr PUI-2021-1262 om att avsluta ärendet 
om personuppgiftsincident 2021-01-19 vid Lindeskolan 
Dnr BUN 2021/13 

  

 
2020-12-15 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 december 2020 KS § 207 - 
Underskrift av Deklaration för en stark demokrati Dnr  

  

 
2021-05-18 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 maj 2021 KS § 70 - Uppsiktsplikt 
integration april 2021 för kommunstyrelsen Dnr  

  

 
2021-05-18 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 maj 2021 KS § 67 - Ekonomisk 
uppföljning mars 2021 Dnr BUN 2021/34 

  

 
2021-05-18 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 maj 2021 KS § 69 - Mål och Budget 
2022 och Verksamhetsplan (VP) 2023 - 2024 Dnr BUN 
2021/48 

  

 
2021-05-20 Uppföljning av beslut om särskilt stöd 
Fröviskolan Skolinspektionens dnr SI 2020:6860 - 
ärendet avslutas, Skolinspektionens uppföljnings dnr SI 
2021:3258 Dnr BUN 2020/90 

  

 
2021-05-24 Begäran om yttrande i tillsyn av att 
kränkande behandling förhindras vid framtida nollning 
på Lindeskolan, Skolinspektionen dnr 2021:3591 Dnr 
BUN 2021/47 

  

 
 

 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 24 (25) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §72/21 

 

Goda exempel 
 

Beslut 

 
Goda exempel läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 

- Studenten 2021 

- Skolavslutningar 2021 

- Bra klimat i barn- och utbildningsnämnden, exempelvis 
genom nämndens enhälliga beslut gällande visstidsanställda. 

 
 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 25 (25) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 2021-06-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §73/21 

 

Övriga frågor 
 

Beslut 

 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Följande frågor ställdes till Barn- och utbildningsnämnden: 

- Finns det någon problematik med parkeringsplatser utanför 
skolor i Lindesbergs kommun då många moppebilar och a-
traktorer står parkerade på skolans parkeringsplatser. 

- Hur arbetar förstelärare för att klara målen? Lillemor 
Bodman (M) önskar information om detta i barn- och 
utbildningsnämnden under hösten 2021. 

- Är hissarna i Lindbackaskolan handikappanpassade? 

 
 

 


