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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-02-12 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

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

 

 
 

 
  

Plats och tid: 
 

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

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 
Marta Eriksson, ekonom 
Lisbeth Fasth, SACO 
Piia Dahlberg, TCO 
Claudia Auer Åhlgren, Kommunal 
Jessica Brogren, sekreterare 
 

Utses att justera Pär-Ove Lindqvist ersättare Zaki Habib 
Justeringens plats 
och tid: 

Tisdagen  den 27 februari år 2018, kommunkansliet 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
11 - 25 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
BUN § 11/2018 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 

år 2017 
  
BUN § 12/2018 Uppföljning av internkontroll år 2017 
  
BUN § 13/2018 Utvärdering av beslut om val av förskola 
  
BUN § 14/2018 Prioriteringar utifrån kvalitetsdagar år 2017 - grundskola 
  
BUN § 15/2018 Åtgärd för att höja skolresultaten i grundskolan med 

fysisk aktivitet i skolan 
  
BUN § 16/2018 Prioriteringar utifrån kvalitetsdagar år 2017 - 

gymnasieskola 
  
BUN § 17/2018 Statsbidrag för nyanländas lärande 
  
BUN § 18/2018 Revisionsrapport Granskning av statsbidrag 
  
BUN § 19/2018 Personuppgiftsansvarig för barn- och 

utbildningsnämnden (BUN) och barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUF) 

  
BUN § 20/2018 Mål och budget 2019–2021  

- Barn- och utbildningsnämnden 
  
BUN § 21/2018 Giftfria förskolor i Lindesbergs kommun 

- Vägledning för att minska miljögifterna i förskolan 
  
BUN § 22/2018 Delegationsärenden 
  
BUN § 23/2018 Meddelanden 
  
BUN § 24/2018 Informationsärenden 
  
BUN § 25/2018 Övriga frågor 
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BUN § 11   Dnr: BUN 2018/1 
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 
år 2017 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Förvaltningschef ska komplettera nämndens verksamhetsberättelse med 
det ökade barn- och elevantalet i Lindesbergs kommun.  
 
Efter komplettering av handling ska verksamhetsberättelse och bokslut 
för år 2017 överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens budget på ca 590 Mnkr används till 
verksamheter, förutom ett överskott mot budget på 2,7 Mnkr eller 0,46 % 
av budget, jämfört med föregående år +0,6 Mnkr (2016) +1,0 Mnkr 
(2015).  
 
Förskolan visar ett överskott på +0,4 Mnkr, av totalt 135,6 Mnkr. 
Grundskolans all verksamhet visar ett underskott på -2,4 Mnkr, av totalt 
226,5 Mnkr. Gymnasieskolan har ett nollresultat mot budget +/- 0,0 Mnkr, 
av totalt 125,4 Mnkr. 

 
- Sjukfrånvaron för kommunen som helhet 2017 är 4,92 %, (4,44 för 

barn och utbildningsförvaltningen) vilket är en minskning mot 
föregående år.  

- På flera förskolor har under året upprustning av inne/utemiljöer 
skett.  

- Under året har arbetet med att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet fortsatt. 

- Under året har etapp 1 i omstruktureringen av grundskolorna i 
Lindesbergs tätort startat i och med att utbyggnaden av 
Björkhagaskolan har påbörjats.  

- Skolinspektionen konstaterade att en riktig belysning av särskolans 
verksamhet hade genomförts och att en bra planering av 
utvecklingsområden hade gjorts.  

- Under året infördes PMO Elevakt för kommunens samtliga 
elevhälsoteam.  

- Verksamheten vid gymnasieskolan Lindeskolan har under det gångna 
verksamhetsåret präglats av stort fokus på rekryterings- och 
organisationsfrågor, pedagogiskt utvecklingsarbete, lokaler och 
ekonomi.  
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- Kulturskolan har under året gjort flera konserter, teater- och 
dansföreställningar.  

 
Nämnden fick ta del av måluppfyllelse av nämndmål med indikatorerna: 
- Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med sitt barns 

förskola.  
- Andel vårdnadshavare till grundskoleelever åk. F-3 som uppger att 

de är nöjda med sitt barns skola.  
- Andel grundskoleelever åk. 4–9 som uppger att de är nöjda med 

sin skola.  
- Andel gymnasieelever som uppger att de är nöjda med sin skola.  
- Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning (%).  
- Andel medarbetare med en tillsvidareanställning (%).  
- Sjukfrånvaro hos medarbetare (%).  
- Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och 

utvärdering av enhetens mål (poäng av 5, avser både kommun och 
koncern).  

- Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till 
arbetet (poäng av 5, avser både kommun och koncern).  

- Personalomsättning.  
- Andel deltagande barn i kultur i skolan och i förskolan (vissa 

årskurser erbjuds årligen), (andel av förskolebarn och elever i åk F-
9)  

- Andel grundskoleelever som uppger att deras lärare tar hänsyn till 
deras åsikter.  

- Andel gymnasieelever som uppger att de är delaktiga i skolans 
verksamhet.  

- Koldioxidutsläpp för barn- och utbildningsförvaltningens 
tjänsteresor (ton CO2).  

- Energianvändning i barn- och utbildningsförvaltningens lokaler, 
inklusive verksamhetsel (kWh/m2).  

- Andel vårdnadshavare som anger att deras barn trivs i förskolan, 
kommunala förskolor, andel (%).  

- Andel vårdnadshavare som uppger att deras barn trivs i 
fritidshemmet, kommunala fritidshem, andel (%)  

- Vårdnadshavare som uppger att deras barn trivs i grundskolan, 
kommunala skolor, andel (%) (Åk. F-3)  

- Andel gymnasieelever som uppger att de trivs i skolan, kommunala 
skolor, andel (%)  

- Upplevd trivsel och trygghet i grundskolan (%)  
- Andel barn i förskola som utvecklar sådan språkförståelse och 

språklig medvetenhet att de är förberedda för läs-och 
skrivinlärning vid skolstarten.  

- Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.  
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- Genomsnittligt meritvärde elever i åk. 9 (16 ämnen).  
- Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år.  
- Andel elever i gymnasiesärskolan som når uppsatta kunskapsmål.  
- Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram (%)  
- Andel gymnasieelever på studieförberedande program med 

grundläggande behörighet till universitet och högskola (%)  
 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen 
Ekonom BUN 
 
Meddelas för kännedom: 
Utvecklingsstrateg 
Verksamhetschefer 
Ekonom KS 
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BUN § 12   Dnr: BUN 2018/26 
 
Uppföljning av internkontroll år 2017 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Efter revideringar överlämna uppföljning av internkontrollplan för år 
2017 till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har tagit del av uppföljning av att 2017 års internkontroll har 
genomförts enligt plan. 
 
Processer/rutiner 
som kontrollerats 

Kontrollmoment 

Delegationsordning Kontroll av att delegationsordningen följs och 
är ändamålsenlig 

Arkivering Kontroll av att dokumenthanteringsplanen 
följs. 

IT-säkerhet/-
sårbarhet, 
förvaltningens 
system 

Kontroll av tänkbara bristområden samt 
genomgång av dokumentation. 

Individärenden Kontroll av individärenden 

Verkställighet av 
nämndbeslut 

 

Registerkontroll Kontroll av belastningsregister på nyanställda 
och vid förlängning av anställning. 

Uppdragshandlingar Kontroll av uppdragshandlingar. 

Interkommunala 
bidrag 

Kontroll av dokumentation och rutiner, 
intäkter från andra kommuner. 

Reglemente 
ekonomiska 
transaktioner 

Kontroll av att reglementet följs. 

Asylintäkter Kontroll av att grund- och gymnasieskolan 
säkerställer att statsbidrag för asylsökande 
elever återsöks. 
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Upphandling/inköp Kontroll av att regelverk för upphandling följs 
och att rutinbeskrivning finns och är tydlig. 

Representation Kontroll av att regler följs samt att orsak och 
gäster finns noterat vid representation. 

Fristående förskolor Månadsbidraget överensstämmer med barnets 
schematid och riktlinjer. 

 
Förvaltningens slutsatser av uppföljningen är att för vissa 
kontrollmoment behöver rutinerna utvecklas och/eller förtydligas.  
En fortsatt översyn vad gäller ansvaret för vissa kontrollmoment 
behöver genomföras. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner 2017 års internkontroll och 
vidarebefordrar den till kommunstyrelsen. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Utvecklingsstrateg 
Kommunstyrelsen 
 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Ekonom BUN 
Ekonom KS 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 13   Dnr: BUN 2017/62 
 
Utvärdering av beslut om val av förskola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Utvärdering av beslut om val av förskola ska flyttas till beredande 
nämnd i maj år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 oktober år 2015  
att under första året efter placering vid förskola avslå ansökan till annan 
förskola. Vid flytt till annat upptagningsområde kan val av förskola 
beviljas. Beslutet gäller placeringar från och med 1 januari år 2016. 
 
Nämnden beslutade att en utvärdering ska ske två år efter 
ikraftträdandet av beslutet. 
 
Vid nämndens sammanträde i januari beslutades att: 
Förvaltningschef får i uppdrag att utreda 
1. Förutsättningar och möjligheter till att garantera studenter på 

Lindeskolans barn- och fritidsprogram en visstidsanställning i 
förskola samt fritids på maximalt ett år efter examen. Uppdraget 
återrapporteras till nämnden i april år 2018. 

2. För- respektive nackdelar med differentierad lönesättning i form 
av extra lönepåslag vid arbete på enheter med större 
rekryteringssvårigheter samt att låta restid ingå i arbetstiden som 
löneförmån. Uppdraget återrapporteras till nämnden i april år 
2018. 

3. Olika alternativ för att få en bättre sammansättning i förskolans 
barngrupper utifrån socioekonomiska förutsättningar. Syftet är att 
ge samtliga barn bra förutsättningar inför skolstarten. Uppdraget 
återrapporteras till nämnden i maj år 2018. 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår nämnden att det tidigare 
uppdraget ska ingå i uppdraget som förvaltningen ska återrapportera i 
maj år 2018. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef förskola 
Meddelas för kännedom: 
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BUN § 14   Dnr: BUN 2017/296 
 
Prioriteringar utifrån kvalitetsdagar år 2017 - 
grundskola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att utreda vad som krävs för att 
Lindesbergs kommun ska kunna vara en del i den lärarutbildning som 
Högskolan Dalarna har startat, där studenter arbetar samtidigt som de 
studerar, och som Karlstad Universitet och Örebro Universitet 
överväger att starta. 
 
Återrapport till beredande nämnd i september år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndens kvalitetsdagar år 2017 omfattande grundskola där 
förvaltningen presenterade verksamheterna: förskoleklass - åk 6 samt 
årskurs 7–9, Moi och särskolan. 
 
Under kvalitetsdagarna diskuterades kommande prioriteringar inom 
grundskola 
- Närvaron i skolan 
- Nyanländas lärande 
- Resultat i skolan 
- Kompetensförsörjning 
- Digitalisering 

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden och förvaltningschef har 
förslag på uppdrag från nämnden: 

Att förvaltningschef får i uppdrag att utreda vad som krävs för att 
Lindesbergs kommun ska kunna vara en del i den lärarutbildning som 
Högskolan Dalarna har startat och som Karlstad Universitet och Örebro 
Universitet överväger att starta, där studenter arbetar samtidigt som de 
studerar. Återrapport till beredande nämnd i september år 2018. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Gr 
Meddelas för kännedom: 
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BUN § 15   Dnr: BUN 2017/199 
 
Åtgärd för att höja skolresultaten i grundskolan med 
fysisk aktivitet i skolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Gå vidare med Pulsprojektet och att genomföra studiebesök till 
Lekebergs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa har en arbetsgrupp bildats i 
Norra länsdelen som på uppdrag av Länsdelsgruppen (regionen och de 
fyra kommunerna) har tagit fram en handlingsplan för aktiviteter under 
2018. Handlingsplanen har tre fokusområden varav ett rör fysisk 
aktivitet för att främja psykisk hälsa.  
 
I fokusområde fysisk aktivitet vill man starta pulsprojekt i minst en 
klass i vardera kommun. Pulsprojekt pågår för nuvarande på 
Lindeskolans gymnasium, där syftet är att öka prestation/höja betyg.  
Samordnare psykisk hälsa i norra länsdelens tanke är att genomföra 
pulsprojekt i lägre klasser, förslagsvis mellanstadium, i syfte att främja 
psykisk hälsa. I de lägre klasserna vill de även att en satsning med 
information om den fysiska aktivitetens betydelse för den psykiska 
hälsan genomförs till föräldrar. Det är självklart möjligt att starta i flera 
klasser, olika åldersgrupper om någon skola/kommun så önskar.  
Målsättningen med projektet är ett långsiktigt förebyggande arbete för 
att främja ungas psykiska hälsa genom förståelsen för den fysiska 
aktivitetens betydelse för hälsan och därmed även en ökad 
aktivitetsnivå hos barn och unga. 
 
Nämnden lyfter Lekebergs kommun som exempel på en kommun som 
har höjt studieresultaten inom sina verksamheter och därför intressant 
för studiebesök.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen Barn- och 
utbildningsnämnden önskar att få ta del en utvärdering och kunna fatta 
beslut om framtid åtgärder.  
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef grundskola 
Meddelas för kännedom: 
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BUN § 16   Dnr: BUN 2017/297 
 
Prioriteringar utifrån kvalitetsdagar år 2017 - 
gymnasieskola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att 
- Utreda förutsättningarna för att starta ett Kulturcollege. 
- Utreda förutsättningarna för lärlingsprogram och 

arbetsplatsförlagda utbildningar. Vilka varianter det finns och vad 
som kan passa för Lindeskolan. 

- Utreda möjligheterna att göra Lindeskolan till Lindesbergs 
gymnasium. I uppdraget ingår att utreda vilka program som ska 
ingå och vilken profil som ska rymmas i den nya identiteten. 

- Utreda förutsättningarna för att starta ett yrkescollege där elever på 
ett antal praktiska program går in i en gemensam ingång, där de 
sedan får möjlighet att prova på vad de olika yrkesprogrammen 
innebär, innan de gör sitt inriktningsval. 

 
Återrapport till beredande nämnd i september år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Den 4 december år 2017 hade nämnden kvalitetsdag gällande 
gymnasieskolan. Under dagen presenterades fokusområden på 
Lindeskolan samt Lindeskolans verksamheter. 

- Fokusområden på Lindeskolan: trygghet, trivsel och studiero 
ledarskap i klassrummet, närvaro, mentorskap, extra satsningar bland 
annat på matematik och lässtrategier 

- Skolenhet 1: barn- och fritidsprogrammet, introduktionsprogrammen, 
restaurang- och livsmedelsprogrammet, idrottscollege 

- Skolenhet 2: ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska 
programmet, samhällsvetenskapliga programmet, vård- och 
omsorgsprogrammet 

- Skolenhet 3: bygg- och anläggningsprogrammet, el- och 
energiprogrammet, fordon- och transportprogrammet, 
teknikprogrammet, industritekniska programmet (från ht-18) 

- Skolenhet 4: naturvetenskapliga programmet, språkintroduktionen 
- Kulturskolan Garnalia 
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Prioritetsområden som lyfts utifrån kvalitetsdag år 2017 är: 
- Närvaron i skolan 
- Nyanländas lärande 
- Resultat i skolan 
- Kompetensförsörjning 
- Gymnasieskolans namn, eventuell ändring 
- Kulturcollege  
- Programsammansättning 

________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef Gy 
Meddelas för kännedom: 
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BUN § 17   Dnr: BUN 2017/172 
 
Statsbidrag för nyanländas lärande 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Godkänner den fortsatta samverkan mellan Skolverket och Lindesbergs 
kommun avseende uppdraget att genomföra insatser för att stärka 
utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för 
barn och elever med annat modersmål än svenska (U2017/00300/S). 

Ärendebeskrivning 
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska 
insatser i syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång 
sikt erbjuda nyanlända barn och elever en utbildning av hög och 
likvärdig kvalitet med målet att nå högre måluppfyllelse för dessa barn 
och att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa 
elever (U2017/00300/S).  Insatserna ska riktas till huvudmän som har 
begränsad erfarenhet av att bedriva utbildning för nyanlända barn och 
elever och barn och elever med annat modersmål än svenska och har en 
hög andel nyanlända barn och ungdomar i förhållande till folkmängden 
i motsvarande åldrar. Den 5 maj 2017 beslutade Skolverket att inleda 
samverkan med Lindesbergs kommun. 
 
Verksamhetsutvecklare vid barn- och utbildningsförvaltningen 
informerade på beredande nämnd i januari år 2018, om arbetet med att 
bland annat få upp resultaten inom svenska, engelska och matematik. 
Verksamheterna kommer att börja arbeta med Studi, ett flerspråkigt 
digitalt läromedel. Ett FoU (Forskning och utveckling) projekt som 
utvecklar ett flerspråkigt läromedel med syfte att:  
- Ge elever chans att lära sig på sitt starkaste språk 
- Ge lärare stöd att hantera flerspråkiga klasser 
- Ge Studiehandledare insyn i det gemensamma lärandet 
- Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet 

Studi.se utvecklar tillsammans med forskare och kommuner ett 
flerspråkigt digitalt läromedel, för att bättre kunna möta nyanlända 
elever och hjälpa dem att snabbare komma igång med svenskan och 
ämnesundervisningen i skolan. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschefer 
Meddelas för kännedom: 
 

http://studi.se/
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 18   Dnr: BUN 2017/349 
 
Revisionsrapport Granskning av statsbidrag 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Nämnden har tagit del av barn- och utbildningsnämndens svar till 
revisionen gällande granskning av statsbidrag. 
 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun 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? 
 
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. 

- 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. 

 
Bedömningarna i sin helhet sammanfattas i en revisionsrapport som 
behandlats och godkänts av revisorerna vid sammanträde den 14 
december år 2017. 

 
Revisorerna önskar skriftligt svar senast 30 mars år 2018 med 
kommentarer till granskningen om vilka åtgärder nämnden planerar att 
vidta. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

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 förvaltningen har uppdraget söka statsbidrag för löpande 
verksamhetsområde. 

________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förtroendevalda revisorer i Lindesbergs kommun 
PwC, Västerås 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef 
Ekonom BUN 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 19   Dnr: BUN 2017/350 
 
Personuppgiftsansvarig för barn- och 
utbildningsnämnden (BUN) och barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUF) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Delge kommunstyrelsen att barn- och utbildningsnämnden utser  
IT-samordnare (Claes Wilson) som personuppgiftsombud för barn- och 
utbildningsnämnd/-förvaltning. 

Ärendebeskrivning 
Från och med den 25 maj år 2018 kommer den nuvarande 
Personuppgiftslagen (1998:204) ersättas med en ny 
dataskyddsförordning som är en gemensam lagstiftning för hela 
Europeiska unionen. 
 
Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun beslutade den 28 november 
år 2017 att: 
- Varje nämnd och dotterbolagen via Linde stadshus AB ska utse en 

person inom varje verksamhet som ska vara 
personuppgiftsansvarig för verksamheten. 

- Kanslichef får i uppdrag att ta fram handlingsplan för införandet av 
dataskyddsförordningen.  

- En kommunövergripande arbetsgrupp införs under ledning av 
kanslichef för att arbeta med dataskyddsfrågor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden utser IT-samordnare (Claes Wilson) 
som personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnd/barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
 
Meddelas för kännedom: 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 20   Dnr: BUN 2018/7 
 
Mål och budget 2019–2021 - barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Godkänna tidsplanen och arbetet med att ta fram förslag till 
- Budget i balans för år 2019 utifrån givna ramar. 
- Konsekvensbeskrivning för verksamheten. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef informerar nämnden på beredande nämnd i januari 
om den tidplan som barn- och utbildningsnämnden har utifrån årshjulet 
gällande budgetarbetet 2019: 
Inledande arbete i nämnden 15 januari 
Fortsatt arbete i nämnden 12 februari 
Beredande nämnd 19 mars 
Samverkan med fackliga repr 13 april 
Beslut i nämnd  16 april 
Beslut i nämnden senast  20 april 
Beslut i kommunstyrelsen 29 maj 
Beslut i kommunfullmäktige 13 juni 
 
Budgetram 2018–2020    
Verksamhet Budget 2018 VP 2019 VP 2020 
Grundskola F-9 242 569 251 870 260 470 
Förskola  137 161 137 161 137 161 
Gymnasieskola 127 320 126 053 126 153 
Fritidshem 22 526 22 525 22 525 
Gemensam verksamhet* 23 486 21 653 21 653 
Central verksamhet** 16 792 16 792  16 792 
Särskola, 
gymnasiesärskola 

15 709 15 609 15 609 

Kulturskola 8 382 8 382 8 382 
Fritidsgård 1 612 1 612 1 612 
Ospecificerad effektivisering och 
verksamhetsavveckling: förslag 

-8 337 -8 337 

*Elevhälsa, vaktmästeri, skolexpedition 
**Förvaltningskontor, barn- och utbildningsnämnd, it barn- och utbildning, 
komp utveckling 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Nämnden delges nulägesinformation omfattande nämndens 
verksamhetsområden (BUN 2018/7–5). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att godkänna tidsplanen och arbetet med att ta fram förslag till 
- Budget i balans för år 2019 utifrån givna ramar. 
- Konsekvensbeskrivning för verksamheten. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 21   Dnr: BUN 2018/24 
 
Giftfria förskolor i Lindesbergs kommun - Vägledning 
för att minska miljögifterna i förskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Tacka för informationen 

Ärendebeskrivning 
Frågan har lyfts från nämnden hur förvaltningen arbetar för giftfri 
förskola. Förvaltningschef informerade i januari år 2018 nämnden om 
att förvaltningen har ett uppdrag sedan tidigare att inventera alla 
leksaker på förskolorna i Lindesbergs kommun (Kf § 169/2014). När 
detta uppdrag gavs ställde redan Lindesbergs kommun krav på giftfria 
produkter i alla kommunens upphandlingar. 
 
Nämnden får ta del av ”Giftfria förskolor i Lindesbergs kommun – 
Vägledning för att minska miljögifterna i förskolan”, BUN 2018/24–1. 
________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 22 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
Delegationsbeslut redovisade för nämnden, läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
Tilläggsbelopp Löa skola höstterminen 2017    
 
2017-12-11 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Vedevågs skola i mitten av oktober 2017, 
ärendenr ht 17–5 - ärendet återsänds för vidare utredning  
Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-12-11 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola, 2017-06-19 - 
2017-12-20 Dnr BUN 2017/46 

  

 
2017-12-11 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström BUN 2017/46 

  

 
2017-12-11 Delegationsbeslut av rektor Bengt Johansson Dnr 
BUN 2017/46 

  

 
2017-12-11 Delegationsbeslut av förskolechef Tina Björk Dnr 
BUN 2017/46 

  

 
2017-12-11 Delegationsbeslut av Per Sundelius om beviljat 
byte av studieväg nov 2017 Dnr BUN 2017/46 

  

 
2017-12-11 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Vedevågs skola i oktober 2017, ärendenr ht 17–
6 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-12-11 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Vedevågs skola höstterminen 2017, ärendenr ht 
17–7 - ärendet återsänds för vidare utredning Dnr BUN 2017/5 

  

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (28)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017-12-11 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Ekbackens skola 2017-11-17, ärendenr EKB10 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-12-11 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Vedevågs skola oktober 2017, ärendenr ht 17–8 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-12-11 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Fröviskolan 7–9 under vecka 48, ärendenr HT-
17 nr 12 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-12-12 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Brotorpsskolan 2017-11-27, ärendenr 17 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-12-14 Tilläggsbelopp Löa skola förskola Trollebo Dnr 
BUN 2017/244 

  

 
2017-12-14 Tilläggsbelopp Löa skola ht-2017 Dnr BUN 
2017/244 

  

 
2017-12-15 Tilläggsbelopp Borns friskola skola ht-2017 Dnr 
BUN 2017/351 

  

 
2017-12-19 Delegationsbeslut av Johan Dietrichson om 
beviljat byte av studieväg, oktober 2017 Dnr BUN 2017/46 

  

 
2017-12-20 Tilläggsbelopp Löa skola Dnr BUN 2017/244   
 
2017-12-31 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Brotorpsskolan höstterminen 2017, ärendenr 18 
- ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-12-31 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Lindeskolan LS 4 2017-08-17 och 2017-08-18, 
ärendenr RO4 1:2017 - ärendet bedöms utrett och klart  
Dnr BUN 2017/5 

  

 
2018-01-02 Avtal om kopiering och tillgängliggörande i 
skolorna, förlängning av avtal från läsåret 2014/2015 - 
2016/2017 till och med 2017-12-31   
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2018-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-01-02 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Lindeskolan LS 4 2017-08-24,  
ärendenr RO4 3–2017 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr 
BUN 2017/5 

  

 
2018-01-02 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Lindeskolan RO 4 2017-08-25,  
ärendenr RO4 4–2017 - ärendet bedöms utrett och klart  
Dnr BUN 2017/5 

  

 
2018-01-02 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Lindeskolan RO 4 2017-08-26 till 2017-08-29, 
ärendenr RO4 5–2017 - ärendet bedöms utrett och klart  
Dnr BUN 2017/5 

  

 
2018-01-02 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Lindeskolan RO 4 2017-08-31,  
ärendenr RO4 6–2017 - ärendet bedöms utrett och klart  
Dnr BUN 2017/5 

  

 
2018-01-02 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Lindeskolan LS 4 2017-09-13,  
ärendenr RO4 LS 7–2017 - ärendet bedöms utrett och klart  
Dnr BUN 2017/5 

  

 
2018-01-02 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Lindeskolan RO4 2017-09-27,  
ärendenr RO4 8–2017 - ärendet bedöms utrett och klart  
Dnr BUN 2017/5 

  

 
2018-01-02 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Lindeskolan LS 4 2017-09-29,  
ärendenr RO4 9–2017 - ärendet bedöms utrett och klart  
Dnr BUN 2017/5 

  

 
2018-01-02 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Lindeskolan 2017-10-16,  
ärendenr RO4 10–2017 - ärendet bedöms utrett och klart  
Dnr BUN 2017/5 

  

 
2018-01-02 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Lindeskolan RO4 2017-10-20,  
ärendenr RO4 11–2017 - ärendet bedöms utrett och klart  
Dnr BUN 2017/5 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-01-02 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande 
behandling på Lindeskolan RO4 4 2017-08-23,  
ärendenr RO4 2–2017 - ärendet bedöms utrett och klart  
Dnr BUN 2017/5 

  

 
2018-01-02 Delegationsbeslut av förskolechef Monica 
Lindström om beviljad utökad tid på förskola oktober till 
december år 2017 Dnr BUN 2018/5 

  

 
2018-01-02 Delegationsbeslut om beviljad ansökan om val av 
Stadsskogsskolan  

  

 
Delegationsbeslut om beviljad ansökan om val av 
Stadsskogsskolan  

  

 
2017-12-18 Delegationsbeslut om beviljad ansökan om val av 
Stadsskogsskolan  
 
Delegationsbeslut omfattande anställning: 
Tillsvidareanställning 8 st, av nedanstående typer av tjänster: 

- Elevassistent 
- Klassassistent 
- Lärare 
- Lärare 4-9 
- Lärare Musik  
- Lärare Svenska 

 
Vikariat 106 st av nedanstående typer av tjänster: 

- Barnskötare  
- Bildlärare  
- Danslärare  
- Elevassistent  
- Fritidspedagog 
- Förskollärare  
- Grundskola senare  
- Klassassistent 
- Logoped 
- Lärarassistent  
- Lärare  
- Lärare Fysik 
- Lärare Matematik 
- Lärare mellanstadiet 
- Lärare Naturkunskap  
- Lärare NO-ämnen 
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- Lärare Slöjd 
- Lärare Svenska/Matematik 
- Lärare tidigare åren 
- Modersmålslärare 
- Modersmålslärare Kurdiska 
- Musiklärare 
- Skolsköterska 
- Specialpedagog 
- Specialpedagog med ferier 
- Teaterpedagog 

________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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BUN § 23 
 
Meddelanden 

Beslut 
 
Meddelandena redovisade till barn- och utbildningsnämnden läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande meddelas till barn- och utbildningsnämnden: 
 
2017-10-04 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 
samverkansgrupp 2017-10-04  

  

 
2017-11-08 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 
samverkansgrupp 2017-11-08  

  

 
2017-11-28 KS § 203 Årshjul och anvisningar för planering 
och uppföljning år 2018  

  

 
2017-12-06 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 
samverkansgrupp 2017-12-06  

  

 
2017-12-13 KF § 141 Svar på motion från Margareta Tillas (L) 
om att höja skolresultaten i grundskolan Dnr BUN 2017/199 

  

 
2017-12-13 KF § 129 Mål och budget 2018 VP 2019–2020 
Dnr BUN 2017/60 

  

 
2017-12-19 KS § 218 Kostnadsbudgetering inom 
måltidsenheten  

  

 
2017-12-22 Inbjudan till Kunskapsdagen 2018-02-13 om 
våldsbejakande extremism  

  

 
2017-10-23 Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 
2017-10-23  

  

 
2017-12-06 Kvalitetsgranskning av garanterad 
undervisningstid på Lindeskolan, LS 2, dnr 400–2016:6992 
Dnr BUN 2017/347 
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2016-01-19 Protokoll från Kristinaskolan samverkansgrupp 
2016-01-19  
 

  

2016-02-09 Protokoll från Kristinaskolan samverkansgrupp 
2016-02-09  

  

 
2016-03-15 Protokoll från Kristinaskolan samverkansgrupp 
2016-03-15  

  

 
2016-04-19 Protokoll från Kristinaskolan samverkansgrupp 
2016-04-19  

  

 
2016-10-18 Protokoll från Kristinaskolan samverkansgrupp 
2016-10-18  

  

 
2016-11-30 Protokoll från Kristinaskolan samverkansgrupp 
2016-11-30  

  

 
2017-03-02 Protokoll från Kristinaskolan samverkansgrupp 
2017-03-02  

  

 
2017-04-03 Protokoll från Kristinaskolan samverkansgrupp 
2017-04-03  

  

 
2017-12-04 Protokoll från Kristinaskolan samverkansgrupp 
2017-12-04  

  

 
2017-11-28 Återkoppling - Skolutveckling, regionala träffar 
2016 och 2017  

  

 
2017-12-15 Specifika samverkansrådet för skola, utbildning 
och kompetensförsörjning 2017-12-15  

  

 
2017-12-12 Protokoll från Brotorpsskolans samverkansgrupp 
2017-12-12  

  

 
2017-12-14 Protokoll från Björkhagaskolans samverkansgrupp 
2017-12-14  

  

 
2017-11-30 Protokoll från Förskolor södra samverkansgrupp 
2017-11-30  

  

________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
Meddelas för kännedom: 
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BUN § 24 
 
Information om goda exempel 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande delges barn- och utbildningsnämnden: 
 
Föräldraenkät 
Ordförande Linda Svahn (S) informerar nämnden om att det vid 
uppföljningssamtal på skola informerats bra om föräldraenkäten som 
finns på kommunens hemsida. 
 
Bra uppföljning vid Lindeskolan 
Zaki Habib (S) delger nämnden att vårdnadshavare har framfört att det 
har varit bra uppföljning från rektor vid Lindeskolan i elevärende. 
________ 
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BUN § 25 
 
Övriga frågor 

Beslut 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Följande lyftes vid barn- och utbildningsnämnden: 
 
Föräldraskapsutbildning 
Förvaltningschef Henrik Arenvang delger nämnden 
informationsmaterial om den föräldraskapsutbildning som kommer att 
ske under år 2018 i form av föreläsningsserie: 
 

- Hur blir jag den förälder jag önskar att vara och hur bygger vi 
självförtroende hos oss själva och våra barn, Mia Börjesson 
måndagen den 5 mars 

- Cannabis en lycksalig väg till fördumning, Fred Nyberg 
torsdagen den 3 maj  

- Konsten att rädda liv, Ullakarin Nyberg tisdagen 4 september 
- Barnläkarråd kring vanliga småbarnsbesvär, Lars Dagsson 

onsdagen den 7 november. 
 
Detta i samarbete mellan: Lindesbergs kommun, Folkhälsoteamet norra 
Örebro län, Svenska kyrkan, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, 
Rädda Barnen, Örebro läns idrottsförbund & SISU idrottsutbildarna, 
Region Örebro län. 
  
Lindeskolans musikteater 
Lindeskolans estetiska program bjuder in nämnden till musikteatern 
”Press start” den 22 mars år 2018. 
________ 
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