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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-03-19  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-03-19 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Barn- och utbildningsförvaltningen (1) 
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 (V) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Tomas Klockars (M) tjänstgörande, ers Jenny Larsson (C) 
Mats Seijboldt (SD) tjänstgörande, ers Pamela Hopkins (SD) 
Sven Öberg (KD) tjänstgörande, ers Birgitta Duell (SD) 
Liesel Ivarsson (C) tjänstgörande, ers vakant (C) 
 
 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Lisbeth Fasth, SACO 
Piia Dahlberg, TCO 
Claudia Auer Åhlgren, Kommunal 
Jessica Brogren, kommunkansliet 
 

Utses att justera Bengt Evertsson, ersättare Liesel Ivarsson 
Justeringens plats 
och tid: 

Måndagen den 26 mars år 2018, Lindesbergs kommunhus 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
26 - 42 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Evertsson 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
BUN § 26/2018 Konsekvenser av beslut om fördelning av 

barnskötare/förskollärare inom förskolan 
  
BUN § 27/2018 Information om finansiering av familjecentral i Fellingsbro 

samt utökning på familjecentralen i Lindesberg 
  
BUN § 28/2018 Statsbidrag för ökad jämlikhet - delrapport 
  
BUN § 29/2018 Svar gällande revisionsrapport Granskning av statsbidrag 
  
BUN § 30/2018 Information om grundskolor i centrala Lindesberg  
  
BUN § 31/2018 Studievägledning 
  
BUN § 32/2018 Gemensamt arbetsutskott 2018-02-01 
  
BUN § 33/2018 Fordons- och transportprogrammet lokaler, Lindeskolan  
  
BUN § 34/2018 Samtliga matkostnader inom barn- och 

utbildningsförvaltningen 
  
BUN § 35/2018 Mål och budget 2019–2021 
  
BUN § 36/2018 Föräldrar emellan - Utvärdering föreläsning 1 
  
BUN § 37/2018 Månadsuppföljning februari 2018 
  
BUN § 38/2018 Prislistor kalenderår 2018 för särskild undervisningsgrupp 
  
BUN § 39/2018 Delegationsärenden 
  
BUN § 40/2018 Meddelanden 
  
BUN § 41/2018 Informationsärenden 
  
BUN § 42/2018 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 26   Dnr: BUF2016/82 
 
Konsekvenser av beslut om fördelning av 
barnskötare/förskollärare inom förskolan 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Uppföljningen avseende konsekvenser vid ny fördelning av 
barnskötare/förskollärare inom förskolan ska ingå i uppdrag inom 
förskolan. Detta ska redovisas för nämnden i maj år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 13 februari år 2017 att:  
- Anta alternativ 1. 
- Föreslagna åtgärder i alternativ 1 prövas med årlig utvärdering för 

vidare ställningstagande. 
- Föreslagna åtgärder i punktform träder i kraft inför höstterminen år 

2017. 
- En minimigräns av 2 förskollärare per enhet. 
- Ge möjlighet till att tillsvidareplacera barnskötare på enhet. 
- Förvaltningen ska erbjuda intresserade tillsvidareanställda 

barnskötare att se över vad som krävs för att utbilda sig till 
förskollärare. 

- Utvärdering ska ske årligen med start i februari år 2018. 
- Samt att nämnden ger förvaltningschef i uppdrag att utreda 

möjligheter till heltidstjänster inom förskola. Nämnden önskar 
redovisning vid beredande nämnd i augusti år 2017. 

 
Alternativ 1: 
- Att hålla kvar beslutet om grundbemanning/avdelning är 

förskollärare, vilket innebär att alla tjänster avseende 
grundbemanning fortsatt utannonseras som förskollärartjänster. 

- Ha kvar möjligheten att anställa obehöriga förskollärare på vikariat 
när behörig förskollärare inte fås. 

- Vid tillsättande av obehörig förskollärare på vikariat utgå från 
uppdragshandling för förskollärare och tydliggöra vilket utökat 
ansvar som ligger i uppdraget obehörig förskollärare mot uppdraget 
som barnskötare. Lönetillägg under vikariatstiden. 

- Erbjuda tillsvidareanställda barnskötare vikariat som obehörig 
förskollärare utifrån fastställda kvalitetskrav samt förskolechefs 
bedömning om lämplighet och förmåga. 
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- Vid placering för tillsvidareanställda barnskötare i grundbemanning 
i form av vikariat som obehörig förskollärare eller som barnskötare, 
utgå från placering ett år istället för som idag terminsvis. 

- Vid behov utöver grundbemanning, i form av personal för 
tilläggsbelopp och asyl, fortsatt terminsvis anställning om 
vikarierande barnskötare gällande dessa tjänster. 

- Se över möjligheter att erbjuda tillsvidareanställda barnskötare 
utbildning till förskollärare (Masugnens distansutbildning, 
uppdragsutbildning, arbete viss procent under studietiden, erbjuda 
behörighetskontroll hos studie- och yrkesvägledare).  

- Omarbeta uppdragshandlingar för förskollärare och barnskötare så 
att det blir tydligt vad som ingår i respektive befattning. 

- Se över rekrytering och introduktion av timvikarier. Vid 
anställningsintervju av timvikarier ligger fokus på intervju. 
Information kommer i ett senare skede utifrån förvaltningens planer 
på en längre introduktionsutbildning för nyanställda timvikarier. 

________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef förskola 
 
Meddelas för kännedom: 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 27   Dnr: BUF2016/308 
 
Information om finansiering av familjecentral i 
Fellingsbro samt utökning på familjecentralen i 
Lindesberg 
 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Budgeten för familjecentralen i Fellingsbro ingår i budgetram för 
förskola år 2018. Att finansiering av familjecentralen i Fellingsbro 
ingår i budgetarbetet för år 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har inte fått ansökta medel utan finansiering av 
familjecentralen i Fellingsbro sker inom budgetram år 2018 och får tas 
med i budgetprocessen för år 2019. 
 
Inför år 2018 planerades en fortsättning av familjecentralen i 
Fellingsbro samt fredagsträffar för asylfamiljer. I planeringen var 
finansieringen under en månad kvarvarande medel från § 37 och 
resterande finansiering för våren år 2018 samt eventuellt hösten år 2018 
var utifrån tidigare plan projektmedel som ansöktes om från 
Länsstyrelsen, så kallade 10:a medel (dnr BUF 2016/308–6). 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
Förvaltningschef förskola 
Ekonom BUN 
 
Meddelas för kännedom: 
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BUN § 28    Dnr: BUN 2017/260 
 
Statsbidrag för ökad jämlikhet - delrapport 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Godkänna förvaltningens uppföljning av medel till riktade insatser. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag på 500 miljoner kronor för 
ökad jämlikhet i grundskolan, varav Lindesbergs kommun beviljas  
2 miljoner kronor. Statsbidraget ska gå till insatser för att öka andelen 
elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. 
Regeringens intention med bidraget är att öka jämlikheten i den svenska 
skolan. Bidraget ger möjlighet att skjuta till resurser till de skolor som är i 
störst behov. 
 
Totalt statsbidrag för Lindesbergs kommun är 2 057 000 kronor. Beviljat 
statsbidrag får användas fram till 30 juni 2018. 
 
Tjänst är tillsatt till norra skolområdet. 50% biträdande rektor, Storåskolan 
samt bemanning av Studiegården Storåskolan är tillsatt. 
 
Del av tjänst i organisationen för att analysera studieresultat på 
individnivå, samt insatser för ökad måluppfyllelse. Samverkan ska göras 
på skolan ihop med rektorer, lärare, specialpedagog, elevhälsa med flera. 
Sedan ska det sammanvägda resultatet ingå i centrala analysgruppens 
arbete.  
Stadsskogsskolan 7–9, tjänst är tillsatt  
Fröviskolan 7–9, tjänst är tillsatt 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning 
till riktade insatser.  
________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Gr 
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BUN § 29    Dnr: BUN 2017/349 
 
Svar gällande revisionsrapport Granskning av 
statsbidrag 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
 Nämnden har tagit del av granskningen vid nämndsammanträde i 
januari år 2018 samt att nämnden beslutar att: 
- Kontroll av de specialdestinerade statsbidrag tas med i 

internkontrollplan år 2019. 
- Samtliga möjliga specialdestinerade statsbidrag för förvaltningens 

ansvarsområde meddelas nämnd. 
- Förvaltningschef ger nämnden information och att nämnden fattar 

beslut innan statsbidrag av principiell beskaffenhet och för 
verksamheten betydande ekonomiskt belopp söks. 

- Förvaltningen har uppdraget att söka statsbidrag för löpande 
verksamheter inom förvaltningens verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 
Den 14 december år 2017 mottog Lindesbergs kommun 
revisionsrapport ”Granskning av statsbidrag”. De förtroendevalda 
revisorerna har genomfört en granskning av statsbidrag. Granskningen 
har avgränsats till att beröra kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden. Revisionsfrågorna har varit: 
- Säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får del av de statliga 

ersättningar som kommunen har rätt till? 
- Redovisas statliga ersättningar i enlighet med Rådet för kommunal 

redovisnings rekommendationer och kommunal redovisningslag? 
 
Den sammanfattande bedömningen från revisorerna är att 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i huvudsak har ändamålsenliga 
och tillförlitliga rutiner för att säkerställa att kommunen får del av de 
statliga ersättningar som kommunen har rätt till samt att redovisning i 
allt väsentligt sker i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendationer och kommunal redovisningslag. 
 
Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer: 
- De rutiner som tillämpas hos kommunstyrelsen och nämnderna för 

specialdestinerade statsbidrag dokumenteras och förtydligande 
görs över vilka ekonomiska gränser eller typ av statsbidrag som 
ska beslutas i respektive nämnd.  
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- Specialdestinerade statsbidrag tas med i riskbedömningen vid 
kommunstyrelsens och nämndernas arbete med internkontrollplan, 
oavsett ändamål. Uppdelning kan ske för bidrag till olika ändamål 
där bedömning görs att risken är olika. 

 
Revisorerna har beslutat att överlämna rapporten till kommunstyrelsen 
och barn- och utbildningsnämnden med önskan om skriftligt svar 
senast 30 mars år 2018. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Förvaltningen föreslår följande svar till Revisonen  
- Barn- och utbildningsnämnd har tagit del av granskning vid sitt 

sammanträde 2018-01-15  
- Barn- och utbildningsnämnden kommer besluta följande utifrån 

granskningens rekommendationer  
- Att kontroll av specialdestinerade statsbidrag tas med i Barn- och 

utbildningsnämndens internkontrollplan 2019  
- Att samtliga möjliga specialdestinerade statsbidrag för förvaltningens 

ansvarsområden meddelas nämnd.  
- Att förvaltningschef ger nämnden information och att nämnden fattar 

beslut innan statsbidrag av principiell beskaffenhet och för 
verksamheten betydande ekonomiskt belopp söks.  

- Att förvaltningschef har uppdraget söka statsbidrag för löpande 
verksamheter inom förvaltningens ansvarsområde.  

________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
Revisorerna 
PwC, Tobias Bjöörn, Box 885, 721 23 Västerås 
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BUN § 30   Dnr: BUN 2018/9 
 
Information om grundskolor i centrala Lindesberg  

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

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i februari år 2018 informerade verksamhetschef 
för grundskolan Peter Lundell och samordnare Irene Eriksson om 
grundskolor i Lindesbergs tätort. 
 
Byggnation vid Björkhagaskolan går enligt plan. 
 
Tidplanen revideras gällande upphörande av Kristinaskolans 
rektorsområde och uppdelning av elever till Björkhagaskolans 
rektorsområde samt till Brotorpsskolans rektorsområde.  
 
Enligt tidplan skulle detta ske till sommaren år 2018. Besked från 
kommunens fastighetsbolag är att byggprocessen tar längre tid än vad 
som först var planerat. Inflyttning i de nya lokalerna på Brotorpsskolan 
och till den nybyggda 7–9 skolan skjuts framåt i tiden, drygt ett halvår.  
 
Det innebär att Kristinaskolans rektorsområde kommer att finnas kvar 
ytterligare ett år och den planerade förändringen i organisation för F-6 
skolorna i Lindesbergs tätort kommer att genomföras till höstterminen 
år 2019.  
________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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BUN § 31   Dnr:  
 
Studievägledning 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att det sker en kartläggning av vad som 
finns idag och tar fram förslag på hur man ska arbeta framåt för att få 
så stor effekt som möjligt. Fokus ska inte enbart vara på de personer 
som är anställda som studie- och yrkesvägledare, utan också hur övriga 
skolverksamheten ska ge elever studie- och yrkesvägledning i olika 
former. 
 
Som steg två får förvaltningschef i uppdrag att utifrån kartläggningen i 
uppdragets första steg ta fram en plan för hur studie- och 
yrkesvägledning ska bedrivas i kommunen. 
 
Återrapport på första steget av uppdraget ska ske vid beredande barn- 
och utbildningsnämnd i juni år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Lindesbergs kommun är med i Praktiksamordning i Örebro län, där 
man kommer att använda sig av verktyget Praktikplatsen.se.  
 
Praktikplatsen.se skapades för att samordna och effektivisera 
anskaffningen samt förmedlingen av praktikplatser och andra 
arbetslivskontakter. Implementeringen av verktyget sker i mindre skala 
kring ett fåtal kommuner, Degerfors, Karlskoga och Lindesberg.   
 
Nämnden vill veta vilken vägledning elever får idag av såväl studie- 
och yrkesvägledning samt övriga verksamheter exempelvis lärare. 
 ________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Gr 
Verksamhetschef Gy 
 
Meddelas för kännedom: 
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BUN § 32    Dnr: BUN 2018/23 
 
Gemensamt arbetsutskott 2018-02-01 

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

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden delgavs protokoll från gemensamt 
arbetsutskott med socialnämnden 2018-02-01, följande ärenden: 
SN/BUN au §1–5 stod på dagordningen: 
- Föräldraskapsstöd 
- Förtydligande av grundskolans och socialförvaltningens uppdrag 
- Gemensam budget 
- Arbete med föräldrar i hemmiljö 
- Boendestöd 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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BUN § 33    Dnr: BUF2016/18 
 
Fordons- och transportprogrammet lokaler, Lindeskolan  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
I avvaktan på beslut gällande budgetarbete för åren 2019–2020 pausar 
barn- och utbildningsnämnden ärendet gällande Fordons- och 
transportprogrammets lokaler vid Lindeskolan. 

Ärendebeskrivning 
Den 13 november år 2017 beslutade barn- och utbildningsnämnden att 
förvaltningschef fick i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivning 
avseende lokaler för fordons- och transportprogrammet vid 
Lindeskolan. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Gy 
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BUN § 34    Dnr: BUN 2018/25 
 
Samtliga matkostnader inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen. Nämnden vill ha en återrapport när 
kommunstyrelsens utredning ”Kostnadsbudgetering måltider inom 
Lindesbergs kommun, tilläggsbudget”, dnr KS 2017/332, är klar 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen K§218/17 gav i uppdrag till barn- och 
utbildningsförvaltningen att redovisa sina samtliga matkostnader. 
 
Förvaltningschef Henrik Arenvang delger barn- och utbildningsnämnden 
redovisningen av samtliga matkostnader för nämndens verksamheter: 

 
Måltidskostnader i köp- & säljmodellen från måltid  35,5 Mnkr  
Kostnader utöver måltidsenheten    2,1 Mnkr  
Samtliga matkostnader i Barn- & utbildning   37,6 Mnkr 
 
De redovisade kostnaderna avser 2017 och inte i förhållande till anslagen 
budget. Det finns måltidskostnader som är ofinansierade i budget. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 35    Dnr: BUN 2018/7 
 
Mål och budget 2019–2021 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Förvaltningschef ska till beredande barn- och utbildningsnämnd i mars 
år 2018 ta fram tidplan och effekt gällande förslag som omfattar 
grundskola, förskolor samt gymnasieskola. 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att utifrån diskussionerna vid beredande 
nämnd i mars ta fram förslag till konsekvensbeskrivning till beslutande 
barn- och utbildningsnämnd i april år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Henrik Arenvang redogjorde vid beredande barn- och 
utbildningsnämnd i februari budgetramar 2018–2020 och 
nulägesrapporter gällande förskola, grundskola, gymnasieskola. 
 
Nämnden fortsatte diskussionerna gällande budget år 2019. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
 
Meddelas för kännedom: 
Verksamhetschefer 
Ekonom BUN 
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BUN § 36    Dnr: BUN 2018/48 
 
Föräldrar emellan - Utvärdering föreläsning 1 

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

Ärendebeskrivning 
Den 5 mars hölls den första av fyra föreläsningar i föreläsningsserien 
Föräldrar emellan – konsten att vara förälder. 
 
Föreläsare var Mia Börjesson med temat ”Hur blir jag den förälder jag 
önskar att vara och hur bygger vi självförtroende hos oss själva och 
våra barn?” Ett föredrag om friskfaktorer och möjligheter att lösa de 
problem som uppstår. Om självbilder och hur vi kan skapa en god 
självkänsla, om vänskap och fritidsaktiviteternas stora 
betydelse för hälsan och om ett föräldraskap som skapar glädje och 
livslust. 
 
Barn- och utbildningsnämnden delgavs utvärdering av föreläsningen. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 37    Dnr: BUN 2018/49 
 
Månadsuppföljning februari 2018 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Översända redovisningen omfattande månadsuppföljning för februari år 
2018, till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Henrik Arenvang delger nämnden månadsuppföljning 
för februari år 2018. 
 

Barn- och 
utbildningsförvaltning  

Budget 
jan-feb  

Budget 
avvikelse 
jan-feb  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Grundskola  37,7  1,6  225,7  225,7  0  
Förskola  23,4  -0,7  140,4  140,4  0  
Gymnasieskola  21,4  0,1  127,9  127,9  0  
Gemensam verksamhet  3,7  0,1  23,1  23,1  0  
Fritidshem  4,0  -0,2  22,8  22,8  0  
Central verksamhet  3,0  0,1  17,7  17,7  0  
Särskola  1,8  0,2  10,4  10,4  0  
Kulturskola  1,4  0,4  8,4  8,4  0  
Förskoleklass  2,3  0,2  13,2  13,2  0  
Gymnasiesärskola  0,9  -0,1  5,3  5,3  0  
Fritidsgård  0,3  0,1  1,5  1,5  0  
Totalt  99,8  1,7  596,5  596,5  0  

  
Vid budgetuppföljning per sista februari saknas många kostnader och 
intäkter som hör till perioden.  
 
Per sista februari är prognosen för helår 2018 en budget i balans.  
596,5 Mnkr förväntas finansiera all verksamhet totalt sett.  
 
Störst utmaning är likt tidigare år grundskola, som är den största 
verksamheten.  
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 38    Dnr: BUN 2017/340 
 
Prislistor kalenderår 2018 för särskild 
undervisningsgrupp 

Beslut 
Ärendet utgår. 

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

2018-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 39  
 
Delegationsärenden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
delegationsbeslut som läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Delegationsbeslut - komplettering i anmälan om 
skolsituationen för elev vid Fröviskolan  

  

 
Beviljat val av Hagabackens skola    
 
Beviljat val av Hagabackens skola    
 
Delegationsbeslut om kränkande behandling på Brotorpsskolan 
2018-01-23, ärendenr 23 - ärendet bedöms utrett och klart  

  

 
2018-01-12 Planering angående förbättringsområden efter 
kvalitetsgranskning, dnr 400–2016:6992 Dnr BUN 2017/347 

  

 
2018-01-19 Delegationsbeslut av ekonom Marta Eriksson om 
beviljade dagliga resor januari 2018 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-01-19 Delegationsbeslut av ekonom Marta Eriksson om 
beviljade dagliga resor januari 2018 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-01-22 Delegationsbeslut av rektor Johan Dietrichson 
beviljat byte av studieväg december 2017 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-01-22 Delegationsbeslut om kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2018-01-11, ärendenr 19 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-01-22 Delegationsbeslut om kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2018-01-11, ärendenr 19 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/4 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-01-22 Delegationsbeslut av rektor Michael Tybell om 
fortsatt beviljad plats på fritids enligt skollagen kap 14  
2017-12-21 till 2018-02-28 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-01-22 Delegationsbeslut av rektor Michael Tybell om 
fortsatt beviljad plats på fritids enligt skollagen kap 14  
2017-12-21 till 2018-02-28 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-01-23 Delegationsbeslut om kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2018-01-11, ärendenr 20 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-01-23 Delegationsbeslut om kränkande behandling på 
Brotorpsskolan 2018-01-18, ärendenr 21 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-01-23 Delegationsbeslut om kränkande behandling på 
Lindeskolan LS 4 2018-01-17, ärendenr LS4 1–2018 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-02-02 Delegationsbeslut om kränkande behandling på 
Björkhagaskolan 2018-01-23, ärendenr 23 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2018/4 

  

 
2018-02-07 Delegationsbeslut av rektor Anna Unosson, 
Brotorpsskolan om beviljad utökad tid förskoleklass  
2017-12-11 - 2018-02-28 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-01-02 Avtal om skolläkare, psykiatri, i grundskolan och 
gymnasieskolan 2018-01-01 till 2018-06-30  

  

 
Beviljat val av Brotorpsskolan    
 
Beviljat val av Lönngårdens förskola    
 
Beviljat val av Fröviskolan    
 
Beviljat val av Ekbackens skola    
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-01-15 Beviljat val av Fröviskolan  
 
Samt delegationsbeslut gällande anställning: 
 
Anställning tillsvidare, 4 st till nedanstående typer av tjänster: 
- Barnskötare  
- Lärare 4-9 
- Lärare Fr/Eng 

 
Anställning, tidsbegränsad 69 st till nedanstående typer av 
tjänster: 
- Barnskötare 
- Förskollärare 
- Elevassistent  
- Fritidsledare 
- Instruktör  
- Lärare  
- Lärare tidigare år 
- Lärare 4-9 
- Lärare mellanstadiet 
- Lärare Byggteknik 
- Lärare Eng/Sv 
- Lärare Idrott  
- Lärare Spanska 
- Lärare So-ämnen 
- Lärare Textil 
- Modersmålslärare 
- Skolkurator 
- Studiehandledare/modersmålslärare 
- Trygghetssamordnare  

  

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

2018-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 40  
 
Meddelanden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade meddelanden 
som läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2018-01-22 Protokoll från Förskolor södra samverkansgrupp 
2018-01-22  

  

 
2017-12-19 KS § 222/2017 Fördelning av statlig ersättning 
från Migrationsverket - med Riktlinje Dnr BUN 2017/317 

  

 
2018-01-12 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 
samverkansgrupp 2018-01-12    

  

 
2018-01-12 Stadieindelad timplan från höstterminen 2018      
 
2018-02-01 Sammanträdesprotokoll gemensamt arbetsutskott 
2018-02-01 SN/BUN au §1–5, Föräldraskapsstöd, 
Förtydligande av grundskolans och socialförvaltningens 
uppdrag, gemensam budget, arbete med föräldrar i hemmiljö, 
boendestöd Dnr BUN 2018/23 

  

 
2018-01-10 Protokoll från Stadsskogsskolans 
samverkansgrupp 2018-01-10  

  

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

2018-03-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 41  
 
Information goda exempel 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Följande informeras till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Föräldrastödsutbildning 
Föreläsningsserien ”Föräldrar emellan – konsten att vara förälder”, har 
lyfts som ett bra exempel på samverkan med hemmet/vårdnadshavare, 
vid Norrköpings kommun. 
 
Judogymnasiet vid Lindeskolan 
I tv-programmet Fråga Doktorn har det visats ett inslag om en elev som 
är född med Downs syndrom, som går på judogymnasium i Lindesberg 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 42  
 
Övriga frågor 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Inga övriga frågor lyftes vid barn- och utbildningsnämnden. 
 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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