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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-04-16 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: Linda Svahn (S) ordf 
Linda Andersson (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Zaki Habib (S) vice ordf 
Kent Wanberg (S) 
Bengt Evertsson (MP) 
Agnetha Lindkvist 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Mats Seijboldt (SD) tjänstgörande, ers Pamela Hopkins (SD) 
 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Jessica Andersson, ekonom 
Marta Eriksson, ekonom 
Peter Lundell, verksamhetschef grundskola § 43–47 
Lisbeth Fasth, SACO 
Piia Dahlberg, TCO 
Claudia Auer Åhlgren, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att justera Mats Seijboldt ersättare Zaki Habib 
Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset, 2018-04-26 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
43 - 66 

 
Ordförande 

 
____________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
____________________________________________________ 
Mats Seijboldt 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
BUN § 43/2018 Linde Fornminnes och Hembygdsförening  
  
BUN § 44/2018 Mål och budget 2019–2021 - barn- och utbildningsnämnden 
  
BUN § 45/2018 Rektorsuppdraget - strukturella förändringar grundskola 

Lindesbergs kommun 
  
BUN § 46/2018 Organisation Ramshyttans skola 
  
BUN § 47/2018 Organisation av fritidsgårdar 
  
BUN § 48/2018 Gymnasieskolans utbud HT 2018 
  
BUN § 49/2018 Uppstart industritekniska programmet höstterminen 2018 
  
BUN § 50/2018 Utvärdering av beslut om asylsökande som söker nationellt 

program 
  
BUN § 51/2018 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
  
BUN § 52/2018 Redovisning av betygsresultat 
  
BUN § 53/2018 Sammanställning av Synpunkter januari - december år 2017 
  
BUN § 54/2018 Sammanställning av Olycksfall höstterminen 2017 
  
BUN § 55/2018 Skolskjuts till fristående grundskolor  
  
BUN § 56/2018 Lokaliseringsutredning förskolor Lindesbergs tätort 
  
BUN § 57/2018 Elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse 2017 
  
BUN § 58/2018 Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insats 
  
BUN § 59/2018 Remiss - Motion om körkortsteori för alla gymnasieelever 
  
BUN § 60/2018 Pressmeddelande Ny lärarutbildning på Karlstads universitet 
  
BUN § 61/2018 Prislistor interkommunala verksamheter kalenderår 2018 för 

särskild undervisningsgrupp 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 62/2018 Månadsuppföljning mars år 2018 
  
BUN § 63/2018 Delegationsärenden 
  
BUN § 64/2018 Meddelanden 
  
BUN § 65/2018 Informationsärenden 
  
BUN § 66/2018 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 43   Dnr:  
 
Linde Fornminnes och Hembygdsförening  

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Anders Lindborg och Birgitta Alvarsson från Linde Fornminnes- och 
hembygdsförening deltog vid beredande nämnd i mars år 2018. 
 
Anders och Birgitta informerade nämnden om föreningens arbete med 
och visningar av:  
 
- Skolmuseet Munkhyttans gamla skola. Munkhyttans skola, som 

var i bruk mellan åren 1863–1931, förvaltas idag av föreningen och 
har iordningsställts som skolmuseum.  
 

- Modellbygget av centrala Lindesberg år 1920 i skala 1:220. 
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 44   Dnr: BUN 2018/7 
 
Mål och budget 2019–2021 - barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden överlämnar konsekvensbeskrivning, 
mål och budget 2019–2021 och VP 2020–2021 samt nämndmål 2019 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetramar är beslutade i kommunstyrelsen för budget 2019.  
Budget 2019 fastställs i kommunfullmäktige 13 juni 2018.  
 
Behov av investeringar för barn- och utbildningsnämnden 2019–2021 
handlar till stora delar av nybygge av 7–9 skolan (Lindbackaskolan), 
samt utbyggnad och renovering av skolorna Björkhagaskolan och 
Brotorpskolan.  
 
Nämnden har inte fått några nya övergripande mål från 
kommunstyrelsen inför planeringsperioden 2019–2021 och antar därför 
nuvarande för kommande period. Inriktningsmålen och indikatorerna 
kan ändras om kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar annat 
under året 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Att barn- och utbildningsnämnden godkänner framtagen Budget 

2019 och VP 2020–2021.  
- Att barn- och utbildningsnämnden godkänner framtagen 

Investeringsbudget 2019 – 2021 och lämnar den vidare till 
kommunstyrelsen.  

- Att barn- och utbildningsnämnden godkänner framtagna 
Inriktningsmål för 2019–2021, med tillhörande indikatorer 

________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef 
Ekonom BUN 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 45   Dnr: BUN 2017/259 
 
Rektorsuppdraget - strukturella förändringar 
grundskola Lindesbergs kommun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ge förvaltningschef i uppdrag att se vidare på de rekommendationer 
som presenteras i rapporten och återkomma vid beredande nämnd i 
augusti år 2018.  

Ärendebeskrivning 
Rektorerna har ett tvådelat uppdrag, som chef över skolorna samt det 
statliga uppdraget att vara pedagogiska ledare. 
 
KPMG har gjort en rapport och slutsatsen är att de rektorer som har 
stöd av biträdande rektor har fått en förbättrad arbetssituation, bland 
annat genom att: 
- Rektorer som har biträdande rektor inte jobbar lika mycket övertid 

och generellt har lättare att släppa jobbet under fritiden. 
- Rektorer som inte har biträdande rektor riskerar ett sämre 

hälsotillstånd, flera har varit långtidssjukskrivna. 
- Arbetsbördan gör det även svårt för rektorer utan biträdande rektor 

att genomföra rektorsutbildning. 
- Förskolechefer har ett stort personalansvar och stor geografisk 

spridning av sina enheter vilket leder till en stor arbetsbelastning 
året om. 

- Förskolechefernas mandat är otydligt. 
 

Baserat på vad som framkommit så rekommenderar KPMG följande, 
att förvaltningen: 
- Ser över vilken typ av stöd rektorerna har behov av. 
- Säkerställer att rektorerna får den avlastning som är nödvändig för 

att kunna genomföra rektorsutbildningen. 
- Tydliggör de biträdande rektorernas uppdrag. 
- Ger rektorerna och förskolecheferna mandat över sin inre 

organisation. 
- Tydliggör vem som ansvarar för rektorernas arbetsmiljö. 
- Ger rektorer, i synnerhet de som saknar biträdande, tillgång till ett 

stöd i vardagen till exempel genom handledning eller coaching. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- Frigör tid för förskolecheferna att besöka verksamheterna, till 
exempel genom att se över antalet möten de har i Lindesberg 
alternativt ta fram tekniska lösningar till exempel telefon-/Skype 
möten. 

- Ger förskolecheferna inflytande och flexibilitet i var deras fysiska 
arbetsplats är. 

- Ser över förskolechefernas arbetsbelastning utifrån parametrar så 
som storleken på personalansvar, antal och geografisk spridning av 
enheter. 

________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Gr 
Verksamhetschef Förskola 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 46   Dnr: BUN 2018/60 
 
Organisation Ramshyttans skola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ramshyttans skola från och med läsåret 2018–2019 ska ha 
undervisning för elever i årskurser F-5. Elever i årskurs 6 kommer från 
och med läsåret 2018–2019 tillhöra Storåskolan. 

Ärendebeskrivning 
Från och med läsåret 2018–2019 förändras timplanen och blir då 
stadieindelad. En förändring är att moderna språk ska påbörjas redan i 
årskurs 6. Med tanke på det att det är så få elever i årskurs 6 på 
Ramshyttans skola, både i dagsläget och enligt framtida prognoser, så 
kommer eleverna få åka till Storåskolan 1–2 gånger per vecka för att få 
sin undervisning i moderna språk. Även hemkunskapsundervisning 
kommer framöver att förläggas till årskurs 6. 
 
I årskurs 6 ska eleverna genomföra nationella ämnesprov, som i vissa 
delar ska genomföras i grupp, vilket kan vara svårt att genomföra med 
alltför lågt elevantal. Dessutom får eleverna betyg som ska sättas av 
legitimerad lärare. 
 
Efter dialog med rektor föreslås Ramshyttans skola som idag har 
årskurserna F-6, från och med läsåret 2018–2019 vara en skola som 
bedriver undervisning i årskurserna F-5. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden beslutar att elever i årskurs 6 på 
Ramshyttans skola från och med läsåret 2018–2019, ska ha sin 
undervisning förlagd till Storåskolan. 
 
Yrkande 
Mats Seijboldt (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag, med 
noteringen att förvaltningen ska kommunicera förslag med 
vårdnadshavare. 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef grundskola 
Meddelas för kännedom: 
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BUN § 47   Dnr: BUN 2018/82 
 
Organisation av fritidsgårdar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag 
att organisera och leda en arbetsgrupp bestående av två tjänstemän från 
barn- och utbildningsförvaltningen och två tjänstemän från 
tillväxtförvaltningen, att utreda och konsekvensbeskriva olika förslag 
för fritidsgårdarnas organisatoriska hemvist och uppdrag. 
 
Alternativen och konsekvenserna ska presenteras för kommunstyrelsen 
senast augusti år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Fritidsgårdar är idag organiserade inom Barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. Fritidsgårdar finns idag på 
Björkhagaskolan, Fröviskolan, Ekbackens skola, Storåskolan och 
Vedevågs skola och personalen leds av respektive rektor. Budget för 
fritidsgårdarnas verksamhet uppgår till ca 1,3 miljoner kronor.  
 
Fritidsgårdar har vissa samordningsuppdrag med Tillväxtförvaltningen, 
såsom biografen och lovaktiviteter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå att 
kommunstyrelsen ska besluta att: 

  
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag 
att organisera och leda en arbetsgrupp bestående av två tjänstemän från 
barn- och förvaltningen och två tjänstemän från tillväxtförvaltningen att 
utreda och konsekvensbeskriva olika förslag för fritidsgårdarnas 
organisatoriska hemvist och uppdrag. Alternativen och konsekvenser 
ska presenteras för kommunstyrelsen senast augusti 2018.  

_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef  
Meddelas för kännedom: 
Verksamhetschef Gr 
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BUN § 48   Dnr: BUN 2018/52 
 
Gymnasieskolans utbud HT 2018 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
- Inte starta/pausa programinriktningarna Samhällsvetenskaplig 

inriktning och Media på Samhällsvetenskapliga programmet  
höstterminen 2018. 

- Inleda ett samarbete med vuxenutbildningen gällande Restaurang- 
och livsmedelsprogrammet från och med höstterminen 2018. 
Gymnasieskolan ansvarar för 2/3 av budgeten och 
vuxenutbildningen 1/3 av budgeten för Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet. 

- Inte starta Humanistiska programmet höstterminen 2018 och att 
programmet utgår ur Lindeskolans programutbud. 

Ärendebeskrivning 
Gymnasiechef har sammanställt ansökningssiffror för respektive 
gymnasieprogram för perioden 2011–2018. 
Humanistiska programmet har endast en sökande till höstterminen 
2018. Humanistiska programmet varit svagt under hela den redovisade 
perioden (2011–2018). Programmet uppvisar en liknande trend på 
regional och nationell nivå. 
 
Gällande Samhällsvetenskapliga programmets inriktning Beteende-
vetenskap finns endast en sökande till höstterminen. Därav föreslås att 
inriktningen inte blir startar höstterminen 2018, men kommer att 
erbjudas igen höstterminen 2019. 
 
Restaurang och livsmedelsprogrammet har uppvisat en vikande trend 
under de senaste fyra åren. Antalet sökande har minskat med mer en 
50 % vilket i stor utsträckning stämmer överens med utvecklingen på 
regional och nationell nivå. Till hösten 2018 finns fyra sökande till 
programmet. 
Vuxenutbildningen har under 2017–2018 haft tio studerande via den 
statliga satsningen yrkesvux. Vuxenutbildningen ser en fortsatt 
efterfrågan av utbildningsplatser och vill kunna marknadsföra 
restaurang och livsmedelsutbildning för vuxna. Arbetsmarknaden 
förväntas vara god kommande åren. Ett samarbete mellan 
gymnasieskolan och vuxenutbildning har visat sig varit framgångsrikt. 
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Enligt förvaltningen är förslag att från hösten 2018 permanenta 
vuxenutbildningen inom restaurang och livsmedelsprogrammet. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att 
- Inte starta Humanistiska programmet HT 2018 och även besluta att 

programmet utgår ur Lindeskolans programutbud. 
- Inte starta/pausa programinriktningarna Samhällsvetenskaplig 

inriktning och Media på Samhällsvetenskaplig programmet 
HT2018. 

- Inleda ett samarbete med Vuxenutbildningen gällande Restaurang 
och livsmedelsprogrammet från och med höstterminen 2018. 
Gymnasieskolan ansvarar för 2/3 av budgeten och 
vuxenutbildningen 1/3 av budgeten för restaurang och 
livsmedelsprogrammet. 

 
Yrkande 
Bengt Evertsson (MP) yrkar att Humanistiska programmet ska pausas 
HT 2018 och att programmet ska vara kvar i Lindeskolans 
programutbud. 
 
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på bifall till Bengt Evertssons förlag till 
beslut. 
 
Proposition 
Ordförande Linda Svahn ställer frågan om nämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag gällande punkterna att: 
- Inte starta/pausa programinriktningarna Samhällsvetenskaplig 

inriktning och Media på Samhällsvetenskaplig programmet 
HT2018. 

- Inleda ett samarbete med Vuxenutbildningen gällande Restaurang 
och livsmedelsprogrammet från och med höstterminen 2018. 
Gymnasieskolan ansvarar för 2/3 av budgeten och 
vuxenutbildningen 1/3 av budgeten för restaurang och 
livsmedelsprogrammet. 

 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
gällande ovanstående. 
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Ordförande Linda Svahn (S) ställer sedan förvaltningens förslag om att: 
Inte starta Humanistiska programmet HT 2018 och även besluta att 
programmet utgår ur Lindeskolans programutbud, mot Bengt 
Evertssons förslag att: Humanistiska programmet ska pausas HT 2018 
och att programmet ska vara kvar i Lindeskolans programutbud. 
 
De som röstar på att följa förvaltningens förslag till beslut röstar ja, och 
de som röstar på att Bengt Evertssons (M) yrkande röstar nej. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Votering 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
De som röstar på att följa förvaltningens förslag till beslut röstar ja,  
och de som röstar på att Bengt Evertssons (M) yrkande röstar nej. 
 
 Ja Nej 
Linda Svahn (S) X  
Linda Andersson (S) X  
Pär-Ove Lindqvist (M)  X 
Kent Wanberg (S) X  
Bengt Evertsson (MP)  X 
Agneta Lindkvist (V) X  
Mats Seijboldt (SD) X  
 5 ja 2 nej 
 
Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut att:  
Inte starta Humanistiska programmet HT 2018 och även besluta att 
programmet utgår ur Lindeskolans programutbud 

Reservationer 
Bengt Evertsson (MP) och Pär-Ove Lindqvist (M) reserverar sig mot 
beslutet att inte starta Humanistiska programmet HT 2018 och även 
besluta att programmet utgår ur Lindeskolans programutbud. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef Gy 
Meddelas för kännedom: 
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BUN § 49   Dnr: BUF2016/260 
 
Uppstart industritekniska programmet HT 2018 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Starta upp Industritekniska programmet i samarbete med 
tillväxtförvaltningen höstterminen år 2018.  
 
Barn- och utbildningsnämnden anhåller om finansiering genom 
omdisponering av budget från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen:  
 
År 2018:  
 

350 tkr till barn- och utbildningsförvaltningen  
350 tkr till tillväxtförvaltningen  
 

År 2019: 
 

900 tkr till barn- och utbildningsförvaltningen  
900 tkr till tillväxtförvaltningen  
 

År 2020- För år 2020 – 
1 400 tkr till barn- och utbildningsförvaltningen  
1 400 tkr till tillväxtförvaltningen  
 

 

Ärendebeskrivning 
Lindeskolan har drivit verkstadsteknisk utbildning under ett antal år. 
Utbildningen lades ner av för få ansökningar år 2003.  
Därefter bedrev Masugnen arbetsmarknadsutbildning för vuxna i 
gymnasieskolans industrilokaler.  
 
År 2006 startades Teknikcollege där Örebro län var först ut. 
Lindeskolan och Masugnen gjorde en gemensam ansökan om att bli ett 
lokalt certifierat Teknikcollege och ingå i det regionala Teknikcollege i 
Örebro län.  
 
År 2006 beslutades i Lindesbergs kommun att komplettera 
vuxenutbildningen med gymnasial ungdomsutbildning. I Lindesberg 
beslutades även att bygga nya lokaler i anslutning till Masugnen för 
Teknikcollege utbildningarna. Teknikparken flyttades då över från 
Lindeskolan till Masugnen. Invigningen skedde februari år 2009.  
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År 2013 lades Industritekniska programmet ned för andra gången. 
Sedan dessa har Masugnen bedrivit arbetsmarknadsutbildning och 
yrkesvux-utbildning för vuxna. År 2016 uppvaktade representanter från 
lokala teknikföretag och intresseorganisationen Teknikcollege om att 
tillsammans med Lindesbergs kommun få starta upp Industritekniska 
programmet igen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschef i uppdrag att 
utreda och planera för uppstart av Industritekniska programmet hösten 
2018. Till hösten 2018 finns 7 sökande till utbildning (mars 2018). 
Eftersom det finns fler sökande än platser på andra yrkesutbildning på 
Lindeskolan, förväntas att andrahandssökande till Industritekniskt 
program kan komma till. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningarna föreslår Kommunstyrelsen besluta att: 
Barn- och utbildningsnämnden får igångsättningstillstånd för uppstart 
av Industritekniska programmet HT2018. Finansiering sker genom 
omdisponering av budget från Kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen  

- för år 2018, 350 tkr till barn- och utbildningsförvaltningen  
för år 2018, 350 tkr till tillväxtförvaltningen  
för år 2018 700 tkr till barn- och utbildningsförvaltningen 
(Lindeskolan) som sedan fördelar medel mellan enheterna 

- för år 2019, 900 tkr till barn- och utbildningsförvaltningen  
för år 2019, 900 tkr till tillväxtförvaltningen  
Samma som för år 2018  

- för år 2020 -, 1 400 tkr till barn- och utbildningsförvaltningen  
för år 2020 -, 1 400 tkr till tillväxtförvaltningen  
Samma som för år 2018 och 2019  

 
Utbildningen kostar olika mycket per förvaltning och läsår varför det 
underlättar att en förvaltning hanterar samtliga pengar och att 
internfakturering/disponering sker. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef, Verksamhetschef Gy 
Meddelas för kännedom: Ekonom BUN 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 50   Dnr: BUN 2018/51 
 
Utvärdering av beslut om asylsökande som söker 
nationellt program 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Berörda elever kan efter samråd med gymnasiechefen beviljas skolgång 
på Lindeskolan i mån av plats och att beslutet utvärderas/omprövas 
årligen för att följa upp eventuella förändringar över tid. 

Ärendebeskrivning 
Migrationsverket har fattat beslut om att ej ersätta asylsökande elever som 
påbörjar sin utbildning, nationellt program, efter det att de fyllt 18 år.  
 
Eleverna kan påbörja sin utbildning på språkintroduktionen innan de fyllt 
18 år, då får förvaltningen ersättning för eleverna. Om de sedan når betyg 
motsvarande skolår 9 och blir behöriga till nationellt program, så anser 
Migrationsverket att de gör en nystart i skolan.  
 
Med följd att Migrationsverket inte längre betalar ut medel för dessa 
elever om de passerat 18 år. Frågeställningen är om Lindesbergs kommun 
kan finansiera dessa elevers skolgång. I dagsläget är antalet 3–5 elever.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 10 april år 2017 (§73) att:  
Berörda elever beviljas skolgång och att beslutet utvärderas/omprövas 
årligen för att följa upp eventuella förändringar över tid.  
Beslutet berör endast elever bosatta i Lindesbergs kommun. I de fall Nora, 
Ljusnarsberg m fl. väljer samma modell anser förvaltningen att de ska 
betala interkommunal ersättning för sina elever enligt samma princip som 
gäller för övriga elever. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Istället för att besluta och skriva att ”Berörda elever beviljas skolgång och 
att beslutet utvärderas/omprövas årligen för att följa upp eventuella 
förändringar över tid. ” Är förslaget att det skrivs ”Berörda elever kan 
efter samråd med gymnasiechefen beviljas skolgång på Lindeskolan i 
mån av plats och att beslutet utvärderas/omprövas årligen för att följa upp 
eventuella förändringar över tid. ” 
 ________ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef Gy 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 51   Dnr: BUN 2018/73 
 
Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att tillsammans med berörda parter ta 
fram verksamhetsplan och arbete aktivt med att kartlägga ungdomarna 
som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret och ta fram lämpliga 
erbjudanden åt dem så att de snarast återgår i studier. 
 
Återrapport vid beredande nämnd i augusti år 2018. 

Ärendebeskrivning 
En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de 
ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt 
men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning 
på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). 
 
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de 
ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i 
första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller 
återuppta en utbildning.  
 
Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen 
ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt 
första stycket. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
förvaltningschef 
Verksamhetschef Gy 
Verksamhetschef Gr 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 52   Dnr: BUN 2018/42 
 
Redovisning av betygsresultat 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och bjuder in verksamhetschef och 
verksamhetsutvecklare för grundskolan till beredande nämnd i maj  
år 2018, för fördjupning om arbetet med att höja studieresultaten. 
 

Ärendebeskrivning 
I Lindesbergs kommuns grundskolor bedrivs ett kontinuerligt och 
långsiktigt arbete på huvudmannanivå i syfte att utveckla och förbättra 
kvaliteten i verksamheten. Målet är att säkerställa en hög kvalitet och 
en hög grad av likvärdighet i verksamheten.  
 
För att uppnå målet om kvalitet och likvärdighet sker ett systematiskt 
och över året kontinuerligt inhämtande av kunskapsresultat, resultat 
avseende upplevd trivsel och trygghet samt delaktighet och inflytande. 
Allt arbete sker i dialog med rektorerna i grundskolan.  
 
De inhämtade resultaten analyseras av huvudmannen i en central 
analysgrupp bestående av verksamhetschefen för grundskolan, 
grundskolans verksamhetsutvecklare samt barn- och utbildnings-
förvaltningens utvecklingsstrateg. I detta analysarbete fokuseras på 
orsaker till de uppnådda resultaten, samt planeras för åtgärder för att 
förbättra resultaten. 

 
Under januari 2018 genomför grundskolans analysgrupp enligt plan analys 
av de resultat som verksamheten uppvisar för höstterminen 2017. 
Resultatet visar att de slutsatser som gjordes i samband med 
resultatanalysen efter läsåret 2016–2017 till övervägande del fortfarande 
är korrekta.  
 
Meritvärde åk 9 Samtliga elever 
 HT 2016 HT 2017 
Fröviskolan 182,3 205,7 
Stadsskogsskolan 191,2 185,0 
Storåskolan 187,0 182,9 
Lindesberg 187.9 191 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Behörighet åk 9 Samtliga elever 
 HT 2016 HT 2017 
Fröviskolan 59,2 71,8 
Stadsskogsskolan 67,8 60,7 
Storåskolan 58,3 59,9 
Lindesberg 63,9 63,9 
 
Jämförelsen mellan HT-2017 och HT-2016 visar bl.a. på följande:  
- Fröviskolan har ett betydligt bättre resultat för 2017 vad gäller 

meritvärde. Även behörigheten till yrkesprogram, främst när man 
tittar på resultatet för samtliga elever, är bättre än för 2016.  

- På Stadsskogsskolan är utvecklingen den motsatta vad gäller 
meritvärdet för nyanlända och asylsökande elever samt för samtliga 
elever vad gäller behörighet.  

- Storåskolan uppvisar en mindre förbättring av meritvärdet och ingen 
nämnvärd förändring av behörigheten.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef Gr 
Verksamhetsutvecklare BUN 
Utvecklingsstratet BUN 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 53   Dnr: BUN 2017/249 
 
Sammanställning av Synpunkter januari - december år 
2017 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och vidarebefordrar sammanställningen till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i dokumentet Styrnings och ledningssystem för 
kommunkoncernen beslutat att återkopplingen där även åtgärden anges 
ska sammanställas en gång per halvår och redovisas till 
kommunstyrelsen.  
 
På kommunens webbplats kan man via ett webbformulär lämna 
återkoppling på valfri kommunal verksamhet 
 
För barn- och utbildningsförvaltningens del har det under aktuell period 
upprättats 16 stycken ärenden. Dessa fördelar sig enligt följande:  
11 synpunkt.  
4 klagomål.  
1 beröm.  
I samtliga fall där synpunktslämnaren är känd finns noteringar om att 
återkoppling skett. 

 
Förvaltningens förslag till beslut  

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
vidarebefordrar sammanställningen till kommunstyrelsen.  

Bedömningen är att de flesta synpunkter på förvaltningens verksamhet 
lämnas via andra kanaler än kommunens webbformulär, företrädesvis 
via direkta kontakter med pedagogisk och administrativ personal i 
förvaltningens verksamhet. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 54   Dnr: BUN 2018/43 
 
Sammanställning av Olycksfall höstterminen 2017 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 

Analyser av olycksfall i Lindesbergs kommuns förskolor och skolor 
redovisas till barn- och utbildningsnämnden två gånger per år.   
 
För höstterminen 2017 redovisades följande antal olycksfall: 
 
 Antal Ssk* Sjukvård Tandvård 
Förskolor 22 2 2 - 
Grundskolor 46 8 7 3 
 
Antalet rapporterade olycksfall ligger de senaste åren relativt konstant 
från termin till termin. 
 
Den övervägande delen av olycksfallen äger rum under fri lek och 
rastaktiviteter utomhus. Detta gäller framför allt i förskola och de yngre 
årskurserna i grundskolan. Denna typ av olycksfall är svåra att bygga 
bort riskerna runt. Kommunikation med barn/elever om risker och faror 
är väsentligt.  
 
I lektionssammanhang är olycksfall i samband med idrottslektioner 
överrepresenterade. 
 
*Ssk skolsjuksköterska 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att nämnden tackar för informationen. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
Utvecklingsstrateg  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 55   Dnr: BUN 2017/345 
 
Skolskjuts till fristående grundskolor  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
På sammanträdet i april 2018 redovisar förvaltningschefen ett avtalsförslag 
för att reglera ersättningen för de skolskjutsar som Löa friskola själva 
ombesörjer. Avtalet bygger på den schablonkostnad som tidigare 
framarbetats.  
 
Hemkommunen ska enligt Skollagen (2010:800) 10 kap 40 § erbjuda 
kostnadsfri skolskjuts även till elever i fristående grundskolor inom 
kommunen i de fall som de allmänna förutsättningarna för skolskjuts är 
uppfyllda och detta kan ske utan ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser för kommunen. För närvarande ombesörjer Löa och Pilkrogs 
friskolor sina elevers skolskjutsar med egna medel. Skollagens föreskrifter 
enligt 10 kap 40 § är därmed inte uppfyllda.  
 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december 2017 uppdrog 
barn- och utbildningsnämnden åt förvaltningschefen att tillförsäkra att 
elever på Löa och Pilkrogs friskolor i Lindesbergs kommun erbjuds 
skolskjuts enligt Skollagens föreskrifter.  
 
I dialog med Löa friskola har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat 
fram en modell för att beräkna en schablonkostnad för fristående 
skolskjutsar. På sammanträdet i mars 2018 redovisade förvaltningschefen 
och utvecklingsstrateg beräkningsmodellen. 

 
Förvaltningens förslag till beslut  

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 

________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
Utvecklingsstrateg 
Ekonom BUN 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 56   Dnr: BUN 2017/201 
 
Lokaliseringsutredning förskolor Lindesbergs tätort 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ärendet utgår och återkommer på beredande nämnd i april år 2018. 
 
Ärendebeskrivning  
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef förskola 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
BUN § 57   Dnr: BUN 2018/36 
 
Elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse 
2017 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ärendet utgår och återkommer på beredande nämnd i april år 2018. 
 
Ärendebeskrivning  

 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Enhetschef för elevhälsa 
MAS BUN 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 58   Dnr: BUN 2018/37 
 
Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska 
insats 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ärendet utgår och återkommer på beredande nämnd i april år 2018. 
 
Ärendebeskrivning  
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Enhetschef för elevhälsa 
MAS BUN 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 59   Dnr: BUN 2018/53 
 
Remiss - Motion om körkortsteori för alla 
gymnasieelever 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ärendet utgår och återkommer på beredande nämnd i april år 2018. 
 
Ärendebeskrivning  
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Gy 
Meddelas för kännedom: 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (35)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 60   Dnr: BUN 2018/34 
 
Ny lärarutbildning på Karlstads universitet 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
I höst startar Grundlärarprogrammet: Verksamhetsintegrerat program 
4–6, som är en ny utbildning på Karlstads universitet. Studenterna på 
programmet kommer att studera på 75 procent och arbeta på 50 
procent, samtidigt som de får lön under studietiden.  
 
Den nya utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som lärare i 
grundskolan för årskurs 4–6. Tre dagar i veckan kommer studenten att 
arbeta verksamhetsintegrerat i en kommun och två dagar i veckan är 
avsatta för individuella studier och arbete i studiegrupp. Utbildningen 
omfattar 240 högskolepoäng, men eftersom studietakten är på 75 
procent blir programmet på elva terminer. 

 
Utbildningen genomförs i nära samverkan med flertalet av regionens 
kommuner samt Lindesbergs kommun. Som student på programmet 
tillhör hen en kommun som blir hens arbetsgivare under studietiden och 
där utförs den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen. 
Kommunerna tar i sin tur ett arbetsgivaransvar och betalar ut lön till 
studenterna under studietiden. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 61   Dnr: BUN 2017/340 
 
Prislistor interkommunala verksamheter kalenderår 
2018 för grundskola särskild undervisningsgrupp 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Antar prislista avseende interkommunala verksamheter kalenderår 
2018 för grundskola särskild undervisningsgrupp. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomienheten presenterar förslag till prislista interkommunal 
ersättning kalenderår 2018, grundskola särskild undervisningsgrupp: 
 
Verksamhet Pris helår Pris per 

termin 
Pris per 
månad 

Tuvan Björkhagaskolan    
Årskurs 1–3 284 028 142 014 23 669 
Årskurs 4–6 292 392 146 196  24 366 
    
C13 Stadsskogsskolan    
Årskurs 7–9 318 338 159 169 26 528 
 
Prislista (kronor) 2018 är inklusive nya löner 2018. 

 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 62   Dnr: BUN 2018/83 
 
Månadsuppföljning mars år 2018 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för redovisningen och överlämnar redovisningen till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
 
Nämnden delges månadsuppföljning avseende mars månad år 2018: 
 

Barn- och 
utbildningsförvaltning  

Budget 
jan-mars  

Budget 
avvikelse 
jan-mars  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Grundskola  56,6  0,3  225,7  225,7  0  
Förskola  35,0  -0,9  140,4  140,4  0  
Gymnasieskola  32,1  0,3  127,9  127,9  0  
Gemensam verksamhet  5,5  0,3  23,1  23,1  0  
Fritidshem  6,0  0,1  22,8  22,8  0  
Central verksamhet  4,5  -0,8  17,7  17,7  0  
Särskola  2,7  0,3  10,4  10,4  0  
Kulturskola  2,1  0,4  8,4  8,4  0  
Förskoleklass  3,5  0,2  13,2  13,2  0  
Gymnasiesärskola  1,3  0  5,3  5,3  0  
Fritidsgård  0,4  0,2  1,5  1,5  0  
Totalt  149,8  0  596,5  596,5  0  

 
Barn- och utbildningsnämnden har budget i balans för första kvartalet  
år 2018 och även prognosen för helåret är budget i balans 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef  
Ekonom BUN 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 63 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Beviljat val av förskolan Stöttestenen    
Beviljat val av Ekbackens skola    
Beviljat val av Fröviskolan    
 
2018-02-13 Delegationsbeslut om kränkande behandling på 
Lindeskolan LS4 2018-02-06, ärendenr SL4 2–2018 - ärendet 
återsänds för vidare utredning med återkoppling till 
huvudmannen senast 2018-07-01 Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-02-14 Delegationsbeslut om kränkande behandling på 
Hagabackens skola 2018-01-04, ärendenr 1–2018 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-02-16 Delegationsbeslut av rektor om beviljad plats på 
fritidshem 2018-01-09 - 2018-06-30 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-02-16 Delegationsbeslut av förskolechef om beviljad 
utökad tid på förskola 2018-01-09 - 2018-06-13 Dnr BUN 
2018/5 

  

 
2018-02-16 Delegationsbeslut av förskolechef om beviljad 
utökad tid på förskola 2018-01-09 - 2018-06-30 Dnr BUN 
2018/5 

  

 
2018-02-16 Delegationsbeslut av förskolechef om beviljad 
utökad tid på förskola 2018-01-09 - 2018-06-13 Dnr BUN 
2018/5 

  

 
2018-02-16 Delegationsbeslut av rektor Lindeskolan om 
beviljat byte av studieväg 2018–01 Dnr BUN 2018/5 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-02-16 Delegationsbeslut av verksamhetschef om beviljad 
utökad tid på förskola 2018-01-09 - 2018-05-31 Dnr BUN 
2018/5 

  

 
2018-02-19 Tillförordnad förvaltningschef 2018-02-22 -  
2018-02-23 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-02-20 Delegationsbeslut om kränkande behandling på 
Lindeskolan GySär 2018-02-14 - ärendet bedöms utrett och 
klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-02-20 Delegationsbeslut av rektor om beviljad plats på 
fritidshem 2017-08-01 - 2018-06-20 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-03-01 Delegationsbeslut om uppföljning av kränkande 
behandling på Björkhagaskolan 2017-11-23 BJÖ-2018-14 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-03-01 Delegationsbeslut av förskolechef om beviljad 
utökad tid på förskola 2018-01-18 - 2018-03-29 Dnr BUN 
2018/5 

  

 
2018-03-01 Delegationsbeslut av förskolechef om beviljad 
utökad tid på förskola 2018-01-09 -2018-06-13 Dnr BUN 
2018/5 

  

 
2018-03-08 Delegationsbeslut om uppföljning av kränkande 
behandling på Brotorpsskolan 2018-03-01 ärende 25 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-03-08 Delegationsbeslut om uppföljning av kränkande 
behandling på Brotorpsskolan 2018-02-28 ärende 24 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
Delegationsbeslut val av Rockhammars skola      
Delegationsbeslut val av Storåskolan       
Beviljat val av Fröviskolan      
Avslaget val av Brotorpsskolan på grund av utrymmesbrist    
Beviljat val av Kristinaskolan      
 
2018-01-05 Avslaget val av Kristinaskolan på grund av 
utrymmesbrist    

  

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (35)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-02-02 Avslaget val av Brotorpsskolan på grund av 
utrymmesbrist  

  

 
2018-03-05 Språkval läsåret 2018–2019 Dnr BUN 2018/61   
 
Avslaget val av förskolan Björken       
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (35)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 64 
 
Meddelanden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
meddelanden och lägger dessa till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2017-10-23 Protokoll från förskolor östra samverkansgrupp 
2017-10-23    

  

 
2017-09-13 Protokoll från förskolor norra samverkansgrupp     
 
2017-11-13 Protokoll från samverkan Förskolor Norra  
2017-11-13  

  

 
2018-01-22 Protokoll från samverkan Förskolor Norra  
2018-01-26  

  

 
2017-11-26 Protokoll från Lindeskolans samverkansgrupp 
2017-11-26  

  

 
2018-02-12 Protokoll från Kristinaskolan samverkansgrupp 
2018-02-12  

  

 
2017-11-30 Protokoll från samverkan Förskolorna i Frövi 
2017-11-30 Dnr  

  

 
2018-02-26 Protokoll från Stadsskogsskolans samverkans-
grupp 2018-02-26  

  

 
2018-02-07 Protokoll från samverkan Förskolorna i Frövi 
2018-02-07  

  

 
2018-02-21 Uppföljningsrapport 2017 för det specifika 
samverkansrådet; Skola, utbildning och kompetensförsörjning  

  

 
2018-02-23 Verksamhetsplan 2018 för det specifika/tillfälliga 
samverkansrådet; skola, utbildning och kompetensförsörjning  

  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (35)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2018-02-13 Protokoll från Brotorpsskolans samverkansgrupp 
2018-02-13  

  

 
2018-02-12 Tillsyn av förskolor 2018 Dnr BUN 2018/29   
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
 
 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (35)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 65 
 
Information goda exempel 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande goda exempel inom nämndens verksamheter meddelas till 
barn- och utbildningsnämnden: 
 
KomTek 
Zaki Habib lyfter KomTeks verksamheter på påsklovet. 
 
Lika värde 
Stadsskogsskolan har haft en temadag ”Lika värde” medverkande 
under dagen var föreläsaren Andreas Jonsson.  
 
Föreläsningen har till ämne respekt för alla människors lika värde – 
oavsett hudfärg, religion eller sexuell läggning. 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (35)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-04-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 66 
 
Övriga frågor 

Beslut 
Nämnden lyfter inga övriga frågor. 

Ärendebeskrivning 
 
 
 
________ 
 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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