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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
2020-05-11  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-05-11 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 

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

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11:15 

Beslutande: Linda Svahn (S) 
Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Kent Wanberg (S), för Joacim Hermansson (S) 
Jari Mehtäläinen (SD), för Fredrik Rosenbecker (SD) 
 

Övriga 

deltagare: 
Ebba Jansson, sekreterare 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Jessica Andersson, ekonomienheten §§ 41–15 
Marta Eriksson, ekonomienheten §§ 41–45 
Piia Dahlberg, TCO 
Lisbet Fasth, Lärarnas Riksförbund 
Nina Eskola, Kommunal 
 

Utses att 

justera 
Pär-Ove Lindqvist (M) med Jari Mehtäläinen (SD) som ersättare 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten tisdag den 12 maj 2020 kl. 15.00 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
41 - 52 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§41/20 Elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse 

2019 
  
§42/20 Beslut om hyres- och matkostnader för elever vid Lindeskolan 
  
§43/20 Uppföljning av kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål per april 

2020  
  
§44/20 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
  
§45/20 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 
  
§46/20 Beslut om avgiftsreduktion för vårdnadshavare med barn med 

15-timmarsplacering i förskoleverksamheten  
  
§47/20 Goda exempel 
  
§48/20 Ledamotsinitiativ från Magnus Storm (C) gällande 

sommarskola som feriearbete 
  
§49/20 Delegationsärenden 
  
§50/20 Meddelanden 
  
§51/20 Informationsärenden 
  
§52/20 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §41/20   Dnr: BUN 2020/20 

 

Elevhälsans medicinska insats 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 
 
Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner 
patientsäkerhetsberättelse 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Nämnden tar del av Patientsäkerhetsberättelse – Elevhälsans 
medicinska insats för år 2019. 
 
För eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasiesärskola och gymnasieskola ska det finnas elevhälsa. 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. 

 
Målsättningen för elevhälsan är att främja elevernas hälsa och 
utveckling. Verksamheten ska företräda eleverna i skolan och 
lyfta fram barnperspektivet. Elevhälsan ska främst vara 
förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och 
psykosociala insatser ska finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas 
tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov 
av specialpedagogiska insatser kan tillgodose. 

 
Verksamheten för elevhälsans medicinska insats kan 
sammanfattas i fyra delar:  

• Basprogram, hälsobesök  

• Basprogram, vaccinationer  

• Elevhälsa, EHT arbete  

• Basprogram, öppen mottagning  

 
Under år 2019 har 32 rapporterade avvikelser inkommit.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse 
2019. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

_____ 

 
För kännedom 

Enhetschef elevhälsa 
MAS BUN 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §42/20   Dnr: BUN 2020/24 

 

Beslut om hyres- och matkostnader för elever vid 

Lindeskolan 
 
Beslut 

Nämnden förtydligar beslut §35/2020 gällande punkten om 
matkostnader för elever vid Lindeskolan enligt följande:  
 
Vårdnadshavare till elever på idrottscollege samt myndiga 
elever, med boende på Lindeskolans elevhem eller i andra 
lägenheter ska inte faktureras för sina matkostnader. 
Avgiftsfriheten ska gälla från och med 2020-03-15 och för 
resterande del av vårterminen 2020 eller tills Lindeskolan 
återgår till ordinarie undervisning. De matkostnader som redan 
fakturerats ska krediteras fakturamottagarna. 
 
Barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut BUN §35/20 
gällande boendekostnader upphör att gälla och eleverna är 
avgiftsbefriade från och med den 15 mars 2020. 
 

Ärendebeskrivning 

Vid Lindeskolan finns ett idrottscollege. Vissa elever som 
studerar vid Idrottscollege bor på elevhem eller i andra 
lägenheter som subventioneras av kommunen. De flesta 
eleverna har ett inackorderingsbidrag från sin hemkommun, 
detta bidrag täcker en del av kostnaderna för boendet. Eleverna 
får även erbjudande om att kunna beställa matlådor via skolan.  

 
Under pågående Coronapandemi har verksamheten vid 
Lindeskolan gått över till undervisning via fjärr- och 
distansundervisning. De elever som har en lägenhet har flyttat 
tillbaka till sina hemorter. Från vissa vårdnadshavare finns 
önskemål om att inte behöva betala hyran och mat under 
rådande omständigheter.  

 
I dagsläget faktureras vårdnadshavare/elev för kostnaderna för 
mat och hyra. För kommunens del så rör det sig om intäkter på 
omkring 160 000 kr i månaden för hyror. För mat faktureras 
omkring 16 500 kr per månad.  
 
Vid sitt sammanträde den 20 april 2020 beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att inte fakturera vårdnadshavare/elever 
för matkostnad samt att fortsätta fakturera hyran för 
lägenheterna. 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Nämnden förtydligar beslut §35/2020 gällande punkten om 
matkostnader för elever vid Lindeskolan enligt följande:  
 
Vårdnadshavare till elever på idrottscollege samt myndiga 
elever, med boende på Lindeskolans elevhem eller i andra 
lägenheter ska inte faktureras för sina matkostnader. 
Avgiftsfriheten ska gälla från och med 2020-04-01 och för 
resterande del av vårterminen 2020 eller tills Lindeskolan 
återgår till ordinarie undervisning. De matkostnader som redan 
fakturerats ska krediteras fakturamottagarna. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Linda Svahn (S) föreslår ändring i förvaltningens 
förslag att avgiftsfriheten ska gälla från och med 2020-03-15.  
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att barn- och 
utbildningsnämndens tidigare beslut BUN §35/20 gällande 
boendekostnader upphör att gälla och att eleverna är 
avgiftsbefriade från och med den 15 mars 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan 
besluta enligt förvaltningens förslag med Linda Svahns (S) 
ändringsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan 
besluta enligt förvaltningens förslag med Linda Svahns (S) 
tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
_____ 

 

  För åtgärd 

  Gymnasiechefen 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §43/20   Dnr: BUN 2020/44 

 

Uppföljning av kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål 

per april 2020  
 
Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

På nämndens sammanträde den 11 maj redovisar 
förvaltningschefen och utvecklingsstrategen lägesrapport per 
den sista april 2020. 

Rapporten behandlar i stor utsträckning den pågående Corona-
pandemin och de påverkningar denna haft för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. 

Avseende nämndens aktuella utvecklingsmål och 
kvalitetsfaktorer knutna till grunduppdraget redovisas dessa i 
den kommande delårsredovisningen för perioden januari – 
oktober 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
vidarebefordra lägesrapporten till kommunstyrelsen 
_____ 

 
För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §44/20   Dnr: BUN 2019/38 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att ändra formuleringen i beslutet 
(KF §30/20) från ledamot till ledamöter och ersättare.  
 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av coronapandemin har frågan om 
distansnärvaro för ledamöter aktualiserats.  

I nya kommunallagen finns möjligheten att som ledamot och 
ersättare delta vid politiska sammanträden på distans. Då måste 
kommunfullmäktige ta ett beslut om att godkänna detta.  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020 om att ändra i 
samtliga nämnders reglementen för att möjliggöra för 
deltagande via distans. I vanliga fall går dessa ärenden via 
samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen och slutligen till 
kommunfullmäktige. Med anledning av coronapandemin fanns 
inte tid för att låta ärendet gå via nämnderna. Detta ärende 
kommer därför från kommunfullmäktige till barn- och 
utbildningsnämnden för kännedom.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att ändra formuleringen i beslutet (KF 
§30/20) från ledamot till ledamöter och ersättare.  
 
Beslutsgång 

Ordförande Linda Svahn (S) ställer förvaltningens förslag mot 
Pär-Ove Lindqvist (M) förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat enligt Pär-Ove Lindqvist (M) 
förslag. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §45/20   Dnr: BUN 2020/22 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 

anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen 
till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar om barn- och 
utbildningsförvaltningens arbete gällande coronapandemin. 

Thomas presenterar en djupare analys av elevfråvaro. Vid förra 
sammanträdet fick Thomas i uppdrag från nämnden att 
presentera detta. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.  

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §46/20   Dnr: BUN 2020/47 

 

Beslut om avgiftsreduktion för vårdnadshavare med 

barn med 15-timmarsplacering i 

förskoleverksamheten  
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

• Bevilja avgiftsreduktion på 50% till de vårdnadshavare 
som hörsammar förvaltningens önskemål om att barn 
med 15-timmarsplacering hålls hemma under den 
pågående Corona-pandemin.  

• Avgiftsreduktionen avser de barn med avgiftsbelagd 15-
timmarsplacering där vårdnadshavare är föräldralediga 
eller arbetssökande.  

• Möjligheten att ansöka om avgiftsreduktion ska gälla från 
den 15 mars 2020 och framåt, så länge förvaltningens 
önskemål om att barn med 15-timmarsplacering hålls 
hemma fortsätter att gälla.  

• Förvaltningen återkommer på nämndens sammanträde i 
juni 2020 med en redogörelse för antalet vårdnadshavare 
som ansökt om avgiftsreduktion. 

 

Ärendebeskrivning 

För att säkerställa att barn- och utbildningsförvaltningen har en 
god beredskap i samband med den pågående Corona-pandemin 
har följande önskemål till vårdnadshavare i förskolan sedan 
tidigare framställts:  
 
”Med anledning av de nya råden att alla, även vår personal, med 
milda symtom ska hålla sig hemma kommer behoven av vikarier 
att öka i våra verksamheter. Därför önskar vi att alla föräldrar 
med barn med 15-timmarsplacering håller sina barn hemma, 
även om barnet är friskt.” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen menar att det är en rimlig 
eftergift att låta de vårdnadshavare som följer förvaltningens 
önskemål få en reduktion av sin avgift för den tid de håller sina 
barn hemma från förskolan. 
 
Reduktionen föreslås i allt väsentligt följa samma rutin som den 
för vårdnadshavare som har barn som varit hemma med 
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Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

sammanhängande sjukfrånvaro på mer än 30 dagar.  Avgiften 
reduceras då med 50% under sjukperioden. 
 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en e-tjänst för ändamålet. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

• Bevilja avgiftsreduktion på 50% till de vårdnadshavare 
som hörsammar förvaltningens önskemål om att barn 
med 15-timmarsplacering hålls hemma under den 
pågående Corona-pandemin.  

• Avgiftsreduktionen avser de barn med avgiftsbelagd 15-
timmarsplacering där vårdnadshavare är föräldralediga 
eller arbetssökande.  

• Möjligheten att ansöka om avgiftsreduktion ska gälla från 
den 15 mars 2020 och framåt, så länge förvaltningens 
önskemål om att barn med 15-timmarsplacering hålls 
hemma fortsätter att gälla.  

• Förvaltningen återkommer på nämndens sammanträde i 
juni 2020 med en redogörelse för antalet vårdnadshavare 
som ansökt om avgiftsreduktion. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

Jari Mehtäläinen (SD) föreslår bifall till förslaget.   
_____ 

 
För åtgärd: 

Enhetschef administratörer, BUF 

 
För kännedom: 

Verksamhetschef förskolan 
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Barn- och 

utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §47/20   Dnr:  

 

Goda exempel 
 
Beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
   

Ärendebeskrivning 

 

Vid barn- och utbildningsnämnden lyftes följande goda exempel: 
• Krishantering vid Stadsskogsskolan  
• Distansundervisning Lindeskolan  

 

_____ 

 
För kännedom 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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Barn- och 

utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §48/20   Dnr: BUN 2020/51 

 

Ledamotsinitiativ från Magnus Storm (C) gällande 

sommarskola som feriearbete  
 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen 
att utreda möjligheter med sommarskola som feriearbete och 
redovisa för- och nackdelar samt föra en dialog med 
förvaltningschef tillväxtförvaltningen.  
 

Ärendebeskrivning 

Magnus Storm (C) lyfter ett ledamotsinititativ gällande 
sommarskola som feriearbete för elever som riskerar att inte 
uppnå målen i årskurs 9.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Magnus Storm (C) föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheter med 
sommarskola som feriearbete och redovisa för- och nackdelar 
samt föra en dialog med förvaltningschef tillväxtförvaltningen.  
_____ 

 
För åtgärd: 

Förvaltningschef 
 
För kännedom: 

Förvaltningschef tillväxtförvaltningen 
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BUN §49/20 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
 Beviljat val av Stadsskogsskolan    

 
 Beviljat val av Stadsskogsskolan   

 
 Beviljat val av Brotorpsskolan    

 
 Beviljat val av Fröviskolan    

 
2020-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-03-11 ärendenr 59 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 16 2020 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-03-05 ärendenr 60 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 16 2020 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan vårterminen 2020 ärendenr 30 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-02-25 ärendenr 31 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-18 Delegationsbeslut trakasserier på 
Stadsskogsskolan 2020-03-10 ärendenr 32 - 
återkoppling till huvudmannen senast vecka 15 2020 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-18 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-03-04 ärendenr 33 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
2020-03-18 Delegationsbeslut återkoppling av 
kränkande behandling på Brotorpsskolan 2020-01-28, 
ärendenr 5 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-03-23 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-03-07 - ärendet bedöms utrett och 
klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-23 Delegationsbeslut diskriminering på 
Stadsskogsskolan 2020-03-11, ärendenr 34 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-23 Delegationsbeslut av förskolechef Johanna 
Gancarz om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2020-03-01 - 2020-06-30 Dnr BUN 
2020/5 

  

 
2020-03-23 Delegationsbeslut av förskolechef Johanna 
Gancarz om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2020-03-09 - 2020-06-30 Dnr BUN 
2020/5 

  

 
2020-03-23 Delegationsbeslut av förskolechef Malin 
Agnesdotter om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2020-03-01 - 2020-06-12 Dnr BUN 
2020/5 

  

 
2020-03-23 Delegationsbeslut av förskolechef Anna 
Luth om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen 
kap 8 2020-01-01 - 2020-06-12 Dnr BUN 2020/5 

  

 
2020-03-24 Delegationsbeslut diskriminering på Haga 
förskola vid flera tillfällen - återkoppling till 
huvudmannen senast vecka 16 2020 Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-24 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Haga förskola 2020-01-14 - återkoppling till 
huvudmannen senast vecka 16 2020 Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-24 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om trakasserier vid Fröviskolan 7-9, ärendenr FRÖ 
2020-4 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-03-24 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling vid Fröviskolan 7-9, ärendenr 
FRÖ 2020-5 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-03-24 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9, ärendenr 
FRÖ 2020-6 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-03-24 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9, ärendenr 
FRÖ 2020-8 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-03-24 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9, ärendenr 
FRÖ 2020-11 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-03-24 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9, ärendenr 
FRÖ 2020-12 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-03-24 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Fröviskolan 1-6, ärendenr 
FRÖ 2020-2 - återkoppling till huvudmannen senast 
vecka 17 2020 Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-03-06, ärendenr 2:1 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-03-06, ärendenr 2:3 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-26 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Hagabackens skola 2019-
12-18, ärendenr ht 19-4 - ärendet bedöms utrett och 
klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-26 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-03-06, ärendenr 2:2 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-03-31 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Stadsskogsskolan 2020-
03-10 ärendenr 32 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-03-31 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Stadsskogsskolan 2020-
02-06 ärendenr 28 - ärendet bedöms utrett och klart 
Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-03-11, ärendenr 3 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Storåskolan 2020-03-24, ärendenr 4 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2020-03-25, ärendenr FRÖ 2020-19 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Fröviskolan 7-9 2020-03-25, ärendenr FRÖ 2020-18 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på förskolan Kyrkberget 2020-03-11 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på förskolan Kyrkberget 2020-03-11 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4-6 2020-03-26, ärendenr 
Björ2020-03 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-04-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4-6 2020-03-27, ärendenr 
Björ2020-03 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-04-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-03-30, ärendenr 35 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
2020-04-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 1 2020-03-26, ärendenr 36 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-07 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Lindeskolan LS 4 2020-01-30, ärendenr LS 3 3-2020 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-08 Delegationsbeslut av förskolechef Linda 
Persson om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 14 2019-12-01 - 2020-02-29 Dnr BUN 
2020/5 

  

 
2020-04-14 Delegationsbeslut begäran om allmänna 
handlingar i ärende om kränkande behandling BUN 
2019/141 - besvärshänvisning Dnr  

  

 
2020-04-14 Delegationsbeslut begäran om allmänna 
handlingar i ärende om kränkande behandling BUN 
2019/135 - besvärshänvisning Dnr  

  

 
2020-04-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-04-07, ärendenr 60 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-15 Delegationsbeslut återkoppling av anmälan 
om kränkande behandling på Brotorpsskolan, ärendenr 
59 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-15 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola 2020-01-27, ärendenr vt20-4 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-27 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-03-05, ärendenr 37 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-27 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola 2020-03-20, ärendenr vt-20-5 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-04-29 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-04-24, ärendenr 38 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-04-29 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Björkhagaskolan 4-6 2020-03-23, ärendenr BJÖ-
2020-04 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-04-29 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Brotorpsskolan 2020-04-23, ärendenr 61 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
 Beviljat val av Björkhagaskolan    

 
 Beviljat val av Fröviskolan    

 
 Beviljat val av Brotorpsskolan    

 
2020-03-18 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/13 

  

 
2020-03-10 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/134 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-01 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/125 

  

 
2020-04-02 Svar på föreläggande om åtgärder enligt 
livsmedelslagstiftningen Ramsbergs förskola senast 
2020-05-01, dnr L-2019-702:4 Dnr BUN 2019/156 

  

 
2020-04-03 Svar utifrån inspektionsmeddelande om 
arbetsmiljöarbete SAM inom förskolan efter anmälan om 
allvarligt tillbud utan personskada, dnr 2020/008970 
Dnr BUN 2020/17 

  

 
2020-04-02 Redovisning av vidtagna åtgärder efter 
Kvalitetsgranskning av digitala verktyg i 
undervisningen, Skolispektionens dnr 400-208:6938 
Dnr BUN 2018/303 

  

 
2020-04-07 Redovisning av vidtagna åtgärder efter 
Kvalitetsgranskning av digitala verktyg i undervisningen 
- Fröviskolan Dnr BUN 2018/303 

  

 
2020-04-07 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/26 

  

 
Delegationsbeslut avseende anställning 

 

Tillsvidareanställning: 14 st 
Visstidsanställning: 35 st 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Tillsvidareanställningar av nedanstående typer av tjänster: 
- Lärare 
- Förskolelärare 
- Barnskötare 
- Elevassistent 
- Förskoleassistent 
- Socialpedagog 

 
Visstidsanställningar av nedanstående typer av tjänster: 

- Skolsköterska 
- Förskoleassistent 
- Lärare 
- Lärare idrott/svenska 
- Lärare mellanstadiet 
- Modersmålslärare 
- Barnskötare 
- Elevassistent 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §50/20 
 

Meddelanden 
 

Beslut 

 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2020-03-12 Protokoll från Förskolor norra 
samverkansgrupp 2020-03-12 Dnr  

  

 
2020-04-15 Protokoll från Förskolor norra 
samverkansgrupp 2020-04-15 Dnr  

  

 
2019-12-16 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2019-12-16 Dnr  

  

 
2020-01-27 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2020-01-27 Dnr  

  

 
2020-01-24 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens extra samverkansgrupp 2020-
01-24 Dnr  

  

 
2020-02-10 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2020-02-
10 Dnr  

  

 
2020-03-13 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens extra samverkansgrupp 2020-
03-13 Dnr  

  

 
2020-03-24 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 mars 2020 KS § 32 - Upphörande 
av pandemiplan Dnr  

  

 
2020-03-24 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 mars 2020 KS § 36 - Demokratidag 
för barn och unga i Lindesbergs kommun 2019 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-03-24 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 mars 2020 KS § 33 - 
Årsredovisning 2019 Dnr BUN 2020/11 

  

 
2020-04-06 Protokollsutdrag från Utskottet för stöd 
och strategis sammanträde den 6 april 2020 USS § 5 - 
Lägesrapport grunduppdrag för 
kommunledningskontorets verksamheter Dnr  

  

 
2020-04-08 Information om omsorg för barn vid 
stängning av skola förskola fritidshem eller annan 
pedagogisk verksamhet (MSB 2020-05374) .msg Dnr 
BUN 2020/22 

  

 
2020-04-14 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/32 

  

 
2020-04-21 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 21 april 2020 KS § 58 - Beställning 
och prioritering av detaljplan för förskolor i Lindesbergs  
Dnr BUN 2017/201 

  

 
2020-04-21 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 21 april 2020 KS § 52 - Uppföljning 
och analys mars 2020 Dnr BUN 2020/38 

  

 
2020-04-27 Informationsbrev till rektor om granskning 
av gymnasieskolors distansundervisning, Lindeskolan 3, 
Skolinspektionen dnr 2020-3264 Dnr BUN 2020/42 

  

 
2020-04-28 Information om nya regler för servering av 
mat med anledning av coronapandemin samt affisch Dnr  

  

 
2020-04-28 Informationsbrev till rektor om granskning 
av gymnasieskolors distansundervisning, Lindeskolan 1, 
Skolinspektionen dnr 2020-3264 Dnr BUN 2020/42 

  

 
2019-09-06 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2019-09-06 Dnr  

  

 
2019-11-13 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2019-11-13 Dnr  

  

 
2020-02-10 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2020-02-10 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-03-16 Protokoll från Fröviskolan 
samverkansgrupp 2020-03-16 Dnr  

  

 
2020-03-13 Protokoll Specifika samverkansrådet för 
skola, utbildning och kompetensförsörjning 2020-02-26 
Dnr  

  

 
2020-03-18 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/26 

  

 
2020-03-25 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/30 

  

 
2020-03-26 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/141 

  

 
2020-03-27 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/135 

  

 
2020-04-07 Protokoll från Brotorpsskolan 
samverkansgrupp 2020-04-07 Dnr  

  

 
2020-03-20 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/28 

  

 
2020-04-07 Beslut i Arbetsmiljöverket 2020-04-07 om 
krav på att rätta till vissa brister i arbetsmiljön efter 
anmälan om allvarligt tillbud utan personskada, dnr 
2020/008970 - kraven uppfylls och ärendet avslutas 
Dnr BUN 2020/17 

  

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26) 

 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §51/20 

 

Informationsärenden 
 

Beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

2020-05-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

BUN §52/20 

 

Övriga frågor 
 

Beslut 

 

Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 

 

 


