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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2019-11-11  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-11-11 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 

Plats och tid: 
 

Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11:00 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Joacim Hermansson (S) 
Zakiullah Habib (S) 
Maud Segerstedt (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Amanda Funk (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Kenneth Vanberg (S) 
Liesel Ivarsson (C) tjänstgörande, ers Magnus Storm (C) 
Agnetha Lindkvist (V) tjänstgörande, ers Anders Blank (V) 
Helene Lundin (KD) tjänstgörande, ers Tomas Klockars (M) 
Stefan Andersson (MP) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Övriga 
deltagare: 

Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Christian Kokvik, enhetschef elevhälsa 
Michael Tybell, verksamhetschef grundskola 
Åsa Jönsson, bitr. verksamhetschef grundskola 
Staffan Hörnberg, verksamhetschef gymnasium 
Kristina Öhrn, verksamhetschef förskola 
Jessica Andersson, ekonomienheten 
Marta Eriksson, ekonomienheten 
Lisbeth Fasth, Lärarnas Riksförbund 
Nina Eskola, Kommunal 
Klas Friman, TCO 
Jessica Brogren, kanslienheten 

Utses att 
justera 

Amanda Funk ersättare Pär-Ove Lindqvist 

Justeringens 
plats och tid: 

Lindesbergs kommunhus, 2019-11-19 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
121 - 133 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Amanda Funk 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
  
§121/19 Redovisning av anmälningar om Kränkande behandling 

läsåret 2018/2019 
  
§122/19 Förslag till Läsårstider 2020 - 2021 
  
§123/19 Redovisning av närvaro och genomförda lektioner 
  
§124/19 Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2020 
  
§125/19 Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2020  
  
§126/19 Internkontrollplan år 2020 
  
§127/19 Mål och budget år 2020 
  
§128/19 Månadsuppföljning oktober 2019 
  
§129/19 Goda exempel 
  
§130/19 Delegationsärenden 
  
§131/19 Meddelanden 
  
§132/19 Informationsärenden 
  
§133/19 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §121/19  Dnr: BUN 2018/226 
 
Redovisning av anmälningar om Kränkande 
behandling läsåret 2018/2019 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ärendet ska återkomma vid beredande nämnd i november  
år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september 
redovisar utvecklingsstrateg kränkningsärenden i förvaltningen 
för läsåret 2018–2019. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar att 
ärendet ska återkomma vid beredande barn- och 
utbildningsnämndens beredande nämnd i november år 2019. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förslag. 
 
_____ 
 
För åtgärd:  
Utvecklingsstrateg 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §122/19  Dnr: BUN 2019/105 
 
Förslag till Läsårstider 2020 - 2021 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Anta läsårstider 2020–2021. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Förutsättningarna enligt skolförordningen minst 178 skoldagar. 
Arbetsåret enligt avtal 194 dagar exklusive lovdagar. 
 

Höstterminen Start Slut 
Elever Tisdag 18 augusti Tisdag 22 december 
Lärare Måndag 10 augusti Tisdag 22 december 
 
Lovdagar ht 2020:  
26–30 oktober (läslov) 
 
Studiedagar ht 2020: 
21 september: förskola och grundskola, 8 december 
Studiedag för gymnasieskola bestäms senare 
 
Vårterminen 

 
Start 

 
Slut 

Elever Tisdag 12 januari Fredag 11 juni 
Lärare Måndag 11 januari Fredag 18 juni 
 
Lovdagar vt 2021: 22–26 februari (sportlov), 6–9 april 
(påsklov), 14 maj (klämdag) 
 
Studiedagar vt 2021: 11 januari. Ytterligare två studiedagar 
beslutas efter datum för ämnesprov tillkännagetts. 
 
Arbetsperiod 2020-08-10 till och med 2021-06-18. 
Verksamhetsår 2020–2021: 4 augusti år 2020 till och med  
3 augusti 2021. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förslag till beslut  
 
Att barn- och utbildningsnämnden antar läsårstider 2020–2021. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förslag. 
_____ 
 
För åtgärd:  
Utvecklingsstrateg 
Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §123/19  Dnr: BUN 2019/111 
 
Redovisning av närvaro och genomförda lektioner 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen och ber om uppföljande redovisning till 
sammanträdet i december år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september 
redovisar utvecklingsstrateg aktuell statistik över genomförda 
och kvitterade lektioner. 
 
Under första delen av läsåret 2019–2010 är en stor andel 
lektioner ej kvitterade. Omläggning av enheter med medföljande 
problem att koppla lektioner mot rätt undervisningsgrupper har 
inneburit att andelen icke kvitterade lektioner är onormalt hög. 
Vidare utredning får utröna om det finns fler bakomliggande 
orsaker till statistiken. 

 
Förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
ber om uppföljande redovisning till sammanträdet i december  
år 2019. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) förslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Utvecklingsstrateg 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §124/19  Dnr: BUN 2019/112 
 
Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 
2020 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Godkänna nya ersättningsnivåer för asylsökande barn och 
elever år 2020.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommuner som har asylsökande barn i åldern 3–5 år inskrivna 
vid en förskola kan få ersättning för detta från och med 
höstterminen det år barnet fyller 3 år. Ersättningen består av ett 
visst fastställt schablonbelopp och avser ett kalenderår. Ansökan 
kan göras för max tio perioder om fyra veckor under ett 
kalenderår. 
 
Sökbar asylersättning från Migrationsverket per läsår och barn i 
allmän förskola för 2019 är 65 300 kr. 
 
Kommuner som ger asylsökande elever skolundervisning får 
ersättning för detta. Kommunen kan även få ersättning för 
elever som påbörjat gymnasiestudier före 18 års ålder och som 
har rätt att fortsätta sina studier på gymnasieskolan.  
Ersättningen avser ett kalenderår och består av ett viss fastställt 
schablonbelopp för respektive undervisningsform. Ansökan kan 
göras för max tio perioder om fyra veckor under ett kalenderår. 
Sökbar asylersättning från Migrationsverket per läsår och elev 
för 2019 är: 
 
- 53 400 kronor för en elev i förskoleklass 
- 104 800 kronor för en elev i grundskola, grundsärskola och 

specialskola 
- 119 100 kronor för en elev i gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. 
 
Utgångspunkten för budgetering av nya ersättningsnivåer är 
prognos för antal asylsökande barn i förskola och skola samt 
nuvarande asylersättning per läsår och barn. 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) 
 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Budgetansvarig finansierar verksamheten genom budget. 
Budget fördelas till respektive verksamhet för asylsökande barn 
och elever enligt bilagan. Asylintäkter budgeteras hos 
förvaltningschefen. 
 
Prognos för antal asylsökande barn och elever för 2020 (förra 
årets siffror inom parentes) är: 
- 4 (60) barn i förskola 
- 4 (15) elever i förskoleklass 
- 30 (130) elever i grundskola, grundsärskola och 

specialskola 
- 10 (60) elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

 
Förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden godkänner nya 
ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2020. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) förslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Ekonom BUN 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §125/19  Dnr: BUN 2019/113 
 
Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 
2020  
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Godkänna ny fördelning av schablonersättning för nyanlända år 
2020: 
- Förskolan 1,0 Mnkr 
- Grundskolan 4,2 Mnkr 
- Gymnasieskolan 1,0 Mnkr 
- Totalt 6,2 miljoner kronor (Mnkr) 

 
 
Ärendebeskrivning 
 
Migrationsverket betalar ut en schablonersättning för 
nyanlända, dvs. personer som fått uppehållstillstånd och blivit 
kommunplacerade. Kostnader som skall täckas av ersättningen 
är bland annat särskilda introduktionsinsatser eller 
merkostnader i förskola och skola. Ersättningen betalas ut under 
25 månader och uppgår totalt till 142 600 kr per barn eller elev 
för 2019. 
 
Budget för schablonersättning för nästa kalenderår fördelas till 
respektive verksamhet proportionellt till antalet nyanlända barn 
eller elever. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ny 
fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2020: 
- Förskolan 1,0 Mnkr 
- Grundskolan 4,2 Mnkr 
- Gymnasieskolan 1,0 Mnkr 
- Totalt 6,2 Mnkr 
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Ledamöternas förslag till beslut  
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
Ekonom BUN 
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BUN §126/19  Dnr:  
 
Internkontrollplan år 2020 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ärendet ska återkomma vid beredande nämnd i november  
år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utvecklingsstrateg Björn Österby informerade barn- och 
utbildningsnämnden vid beredande nämnd i oktober om arbetet 
gällandet internkontrollplan år 2020. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar att 
ärendet ska återkomma vid beredande nämnd i november år 
2019. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar att 
ärendet ska återkomma vid beredande nämnd i november år 
2019. 
 
 _____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Utvecklinsstrateg 
För kännedom 
 
 
 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-11-11  
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BUN §127/19  Dnr:  
 
Mål och budget år 2020 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ärendet ska återkomma vid beredande nämnd i november  
år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef Thomas Lindberg informerade barn- och 
utbildningsnämnden vid beredande nämnd i oktober år 2019 
om budgetarbetet inför beslut om budgetår 2020. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att nämnden beslutar att 
ärendet ska återkomma vid beredande nämnd i november år 
2019. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar att 
ärendet ska återkomma vid beredande nämnd i november år 
2019. 
 
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Ekonom BUN 
För kännedom 
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BUN §128/19  Dnr: BUN 2019/133 
 
Månadsuppföljning oktober 2019 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Månadsuppföljningen ska överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Samt uppmanar förvaltningen att vidta åtgärder för att minska 
budgetunderskottet.  
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden delgavs månadsuppföljning per 
sista oktober år 2019: 
 

Barn- och 
utbildningsförvaltning  

Budget 
avvikelse 
jan- okt 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget 
avvikelse 

helår 
Grundskola  -4,8  248,8  241,8  -7,0  
Förskola  -2,7  149,9  148,0  -1,9  
Gymnasieskola  -8,3  133,1  127,3  -5,8  
Fritidshem  1,9  28,1  28,9  0,8  
Central verksamhet  3,4  20,8  22,9  2,1  
Särskola  -0,9  14,8  13,7  -1,1  
Kulturskola  0,6  8,9  9,1  0,2  
Förskoleklass  0,1  15,9  15,9  0  
Gymnasiesärskola  -0,7  6,5  5,6  -0,9  
Fritidsgård  0,3  1,9  2,0  0,1  
Totalt  -11,1  628,7  615,2  -13,5  

 
Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden ska uppmana förvaltningen att vidta 
åtgärder för att minska budgetunderskottet.  
Samt att nämnden beslutar att månadsuppföljningen 
överlämnas till kommunstyrelsen. 
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Beslutsgång 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden beslutar enligt 
förslag 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonom BUN 
Controller 
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BUN §129/19  Dnr:  
 
Goda exempel 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av följande goda 
exempel: 
- Engagerade ungdomar vid Demokratidagen 
- Besök till Stadsskogsskolan, Storåskolan och Vedevågs skola  
- Informationsflöde vid Fröviskolan 
- Byggnationen av Lindbackaskolan 
- Studie- och yrkesvägledare(SYV) vid Fröviskolan som tf SYV 

vid Stadsskogsskolan 
- Samarbete gällande distansutbildning SYV 
  
_____ 
 
Meddelas för åtgärd 
 
För kännedom 
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BUN §130/19 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2019-09-27 Delegationsbeslut av Carina Almgren om 
beviljade dagliga resor 2019-09-01 - 2019-09-17  
Dnr BUN 2019/12 

  

 
2019-09-10 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-09-02 ärendenr 47 - återkoppling 
till huvudmannen senast vecka 41 2019  
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-09-10 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-09-02 ärendenr 48 - återkoppling 
till huvudmannen senast vecka 41 2019  
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-09-10 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 1 2019-08-29 ärendenr 25 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-09-10 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 1 2019-08-29 ärendenr 27 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-09-12 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Stadsskogsskolan 2 2019-08-29 ärendenr 26 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-09-13 Delegationsbeslut av förskolechef Johanna 
Gancarz om utökad tid på förskola enligt skollagen kap 8 
190614-191231 Dnr BUN 2019/12 
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2019-09-13 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2019-09-01 - 2019-12-31  
BUN 2019/12 

  

 
2019-09-13 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
förskolan Grönsiskan 2019-09-03 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-09-23 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Lindeskolan LS 3 2019-09-18 ärendenr 0005 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 43 2019 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-09-23 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Lindeskolan LS 3 2019-09-18 ärendenr 0004 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 43 2019 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-09-25 Uppföljning av kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-09-02 ärendenr 47 - ärendet 
avslutas Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-09-25 Uppföljning av kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-09-02 ärendenr 48 - ärendet 
avslutas Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-09-30 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-09-20 ärendenr 49 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-09-30 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2019-09-23 ärendenr 50 - återkoppling 
till huvudmannen senast vecka 43 2019  
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2019-09-30 Delegationsbeslut kränkande behandling på 
Tallbackens förskola 2019-09-16 - återkoppling till 
huvudmannen senast vecka 43 2019 Dnr BUN 2019/29 
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2019-10-03 Delegationsbeslut av förskolechef Elionor 
Pettersson om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2019-09-18 - 2019-12- 
Dnr BUN 2019/12 

  

 
2019-10-04 Delegationsbeslut av förskolechef Malin 
Agnesdotter om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2019-09-02 - 2019-12-20  
Dnr BUN 2019/12 

  

 
Beviljat val av Björkhagaskolan Beviljat val av 
Björkhagaskolan     

  

 
2019-09-11 Avslaget val av Hagabackens skola    
2019-09-11 Avslaget val av Stadsskogsskolan    
2019-09-18 Kompletterande yttrande i anmälan om 
kränkande behandling vid Fröviskolan under läsåret 
2017–2018, Skolinspektionen, dnr 3:8 SI 2019:4780  
Dnr BUN 2019/74 

  

 
2019-09-13 Yttrande komplettering i anmälan om rätt 
till utbildning och särskilt stöd för elev vid 
Björkhagaskolan, dnr 41–2018:10267  
Dnr BUN 2018/265 

  

 
2019-09-18 Svar på Anmälan om kränkande behandling 
vid Fröviskolan, Skolinspektionen dnr 3:8 SI 2019:847 
Dnr BUN 2019/31 

  

 
Delegationsbeslut avseende anställning 
 
Tillsvidareanställning 10 st  
Visstidsanställning 41 st 
 
Tillsvidareanställning av typen tjänst: 
- Förskoleassistent 
- Barnskötare  
- Speciallärare  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Visstidsanställning av typen tjänst: 
- Förskoleassistent  
- Musiklärare  
- Elevassistent  
- Lärare Hemkunskap 
- Barnskötare  
- Klassassistent  
- Lärare  
- Skolläkare  
- Lärare Lågstadiet  

__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §131/19 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2019-09-04 Protokoll från förskolorna södra 
samverkansgrupp Bergknallen Gläntan och Lönngården 
2019-09-04 Dnr  

  

 
2019-09-25 Protokoll från förskolorna södra 
samverkansgrupp Bergknallen Gläntan och Lönngården 
2019-09-25  

  

 
2019-08-25 Protokoll från samverkansgrupp 
Stadsskogsskolan 2019-08-24 och 2019-08-25  

  

 
2019-10-02 Beslut att lämna anmälan om klagomål 
kring journalföring elevhälsa till IVO, Skolinspektionen, 
dnr SI 2019:6786 Dnr BUN 2019/116 

  

 
2019-08-13 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 
sammanträde den 13 augusti 2019 § 63 - Kulturpolitiskt 
program i Lindesbergs kommun Dnr BUN 2018/254 

  

 
2019-09-09 Beslut efter uppföljning gällande anmälan 
mot Kristinaskolan, Skolinspektionen dnr 3:8 SI 
2019:40, SI 2019:6275 - ärendet avslutas  
Dnr BUN 2019/41 

  

 
2019-09-11 Protokollsutdrag från Samhällsbyggnads-
nämnden Bergslagens sammanträde 2019-09-11 § 181 
Beslut om namn på sporthall vid Lindbackaskolan i 
Lindesberg Dnr BUN 2019/15 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2019-10-01 Protokoll från Förskolor västra 
samverkansgrupp 2019-10-01  

  

 
2019-09-04 Protokoll från samverkansgrupp förskolor 
södra 2019-09-04    

  

 
2019-09-05 Protokoll Specifika samverkansrådet för 
skola, utbildning och kompetensförsörjning    

  

 
2019-09-24 Protokoll från samverkansgrupp 
Brotorpsskolan 2019-09-24     

  

 
2019-09-16 Beslut om föreläggande med avseende på 
inomhusmiljö på samtliga förskolor där Lindesbergs 
kommun är huvudman, dnr M-2018-155:21  
Dnr BUN 2018/29 
 
Gällande beslut om föreläggande med avseende på 
inomhusmiljö på samtliga förskolor där Lindesbergs 
kommun, så sker en dialog mellan förvaltningen och 
Samhällsbyggnad Bergslagen. 

  

 
__________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §132/19 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelades till barn- och utbildningsnämnden vid 
beredande nämnd i oktober år 2019: 
 
Fördelning av arbetsmiljöansvaret    
Uppföljning av arbetsmiljöarbete i samband med 
omorganisation  

  

 
Barn- och utbildningsnämndens systematiska 
arbetsmiljöarbete   

  

 
Kvalitetsdagar år 2019: 22 nov, 25, nov, 11 december   
2015-08-17 Arbetsordning för kontaktpolitiker-
verksamhet Dnr BUF2015/54 

  

 
2019-08-20 Beslut om att godkänna riksrekryterande 
idrottsutbildning inom judo, disciplin shiai vid 
Lindeskolan för tre antagningsomgångar, fr o m läsåret 
2020/21, dnr 6.3.2–2019:1189 Dnr BUN 2019/90 

  

 
_______________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §133/19 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Verksamhetssystem 
Frågan lyftes om det inte går att ha ett och samma 
verksamhetssystem inom barn- och utbildningsförvaltningen 
gentemot vårdnadshavare, idag används Tempus för förskola 
och fritids, Dexter för grundskola och Schoolsoft på Lindeskolan. 
 
Verksamhetssystemen omfattar mer än kontakt mellan 
verksamheterna och vårdnadshavare och är idag inte 
kompatibla sinsemellan.  
 
_______________ 
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