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 ÄRENDEN 
§ 1 Familjecentral i Lindesbergs kommun 

§ 2 Sammanställning av kvalitetsrapporter för 
förskoleverksamheten i Lindesberg, läsåret 2015-2016 

§ 3 Kompetensutvecklingsdagar 

§ 4 Läsårstider 2017/18 

§ 5 Fastanställning av yrkeslärare 

§ 6 Teknikcollege - industriprogrammet 
§ 7 Nämndens målvärde 

§ 8 Förslag på åtgärder utifrån systematiskt kvalitetsarbete 

§ 9 KomTek 

§ 10 Kunskapslyft barn och unga 2016-2022 

§ 11 Pågående ärenden inom barn- och utbildningsnämnden 

§ 12 Årsöversikt 2017 

§ 13 Skolinspektionens beslut 
§ 14 Invigning av Näsby förskola 

§ 15 Antalet elever språkintroduktion 

§ 16 Upptagningsområde grundskolor i Lindesbergs tätort 
§ 17 Uppföljning av nämndens kvalitetsdagar 

§ 18 Information goda exempel 
§ 19 Delegationsbeslut 
§ 20 Meddelanden 

§ 21 Meddelanden om kränkande behandling 

§ 22 Övriga frågor 

_____________  
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BUN § 1  Dnr 2016/206 
 
Familjecentral i Lindesbergs kommun 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Tacka för informationen samt ger förvaltningschef i uppdrag att 
återrapportera om familjecentral i Fellingsbro, till beredande nämnd i 
augusti 2017. 
 
Samt beslutar att i dagsläget inte utöka öppettiderna för familjecentralens 
öppna förskola i centrala Lindesberg. 
 
Ärendet  
Förvaltningen har sökt medel från Länsstyrelsen, så kallad paragraf 37. 
Medel för att utöka familjecentralen i Lindesberg med en fredagsgrupp 
för asylsökande barn/föräldrar, utbildning via SFI på Masugnen, samt 
starta upp en försöksverksamhet av familjecentral i Fellingsbro. 
 
Länsstyrelsen har beviljat ansökan. 
_________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
  Verksamhetschef förskola 
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BUN § 2  Dnr 2016/359 
 
Sammanställning av kvalitetsrapporter för 
förskoleverksamheten i Lindesberg, läsåret 2015-2016 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendet  
Utvecklingsstrateg Björn Österby presenterade vid beredande nämnd i 
december år 2016 Sammanställning av kvalitetsrapporter för 
förskoleverksamheten i Lindesberg, läsåret 2015-2016. 
 
Sammanställningen innehåller: 
- Förutsättningar 

- Arbetsmiljö 
- Systematiskt kvalitetsarbete 

- Normer och värden 
- Beskrivning av Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling 
- Utveckling och lärande 

- Matris för enheternas måluppfyllelse 
- Utvärdering av barn- och utbildningsnämndens mål 

- Barns inflytande 
- Modell för att utvärdera barns delaktighet i att fatta beslut i 

enlighet med artikel 12.1 i FN:s konvention om barnets 
rättigheter 

- Förskola och hem 
- Barn- och utbildningsnämndens nöjdhetsenkät 

- Samverkan med förskoleklassen, skolan och hemmet 
- Överlämnandeplan från förskolan till förskoleklassen 

- Sammanfattning av utvecklingsområden. 
_________ 
 
Delges: 
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BUN § 3  Dnr  
 
Kompetensutvecklingsdagar 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Studiedagar ska planeras på ett så bra sätt som möjligt med hänsyn till 
måluppfyllelse och förvaltningen ska fortsatt tydliggöra att barn och 
elever kan vara i förskola och på fritids under kompetensutvecklings-
dagar. 
 
Ärendet  
Förvaltningschef Henrik Arenvang informerar nämnden om planering av 
kompetensutvecklingsdagar för förvaltningens personal. 
 
Utifrån måluppfyllelse drabbas samma ämnen, om allakompetens-
utvecklingsdagar läggs på en fast dag ex fredagar, samtidigt som 
förvaltningen försöker att tillmötesgå önskemål från vårdnadshavare att 
ha dessa dagar i anslutning till helger för att få sammanhängande 
ledighet. 
 
Förvaltningen lägger fram förslag på kompetensutvecklingsdagar 
samtidigt som läsårstider presenteras, kompetensutvecklingsdagarna kan 
dock behöva justeras utifrån planering av innehållet på dagarna, ex 
föreläsare.  
_________ 
 
Delges: 
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BUN § 4  Dnr 2016/333 
 
Läsårstider 2017/18 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Anta läsårstider för 2017/2018, efter justering av datum. 
 
Ärendet  
Barn- och utbildningsnämnden får ta del av förslag till läsårstider för  
2017-2018. 

 
Läsår 2017/18 Höstterminen Vårterminen 
Grundskola     
Elever 17 16 augusti 21 20 december 8 9 januari 13 juni 
Lärare 10 9 augusti 21 december 5 8 januari 20 18 juni 
     
Gymnasieskola     
Elever 14 augusti 21 december 8 9 januari 8 juni 
Lärare 7 8 augusti 21 22 december 5 8 januari 15 18 juni 

 
Lovdagar 
Höstterminen Kulturlov 30 oktober – 3 november 
Vårterminen Sportlov 19 februari – 23 februari 

Påsklov 3 april – 6 april 
_________ 
 
Delges: 
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BUN § 5  Dnr 2016/299 
 
Fastanställning av yrkeslärare 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Att undantag från praxis att ej erbjuda fast anställning för icke 
legitimerade yrkeslärare kan ske efter beslut av ansvarig rektor i samråd 
med personalavdelningen. Förutsättningen för detta är att lärare är 
inskriven i och har påbörjat pedagogisk kompletteringsutbildning. 
 
Nämnden vill ha en uppföljning halvårsvis utifrån nämndens beslut. 
 
Ärendet  
Förvaltningen har under hösten 2016 lämnat skrivelse gällande 
fastanställning av yrkeslärare. Enligt rådande regelverk i Lindesbergs 
kommun har yrkeslärare som saknat den pedagogiska delen i sin 
utbildning erbjudits tidsbegränsad anställning fram till dess att sådan 
utbildning avslutats. Följande förutsättningar har förändrats sedan denna 
riktlinje fastlades: 
1) Enligt regelverket för skolan får lärare som ej har fast anställning nu 

inte längre sätta betyg för kurser i yrkesämnen 
2) Skollagen har ändrats efter införandet av lärarlegitimation 
3) Rekryteringsläget för lärare i yrkesämnen har blivit tuffare 

Vad gäller betygen ser rektorer vid Lindeskolan framför sig att endast 
någon av lärarna får sätta betyg trots att alla hans/hennes kollegor går i 
utbildning där säkerligen betygssättning dessutom är en viktig del i 
utbildningen. Skollagens nya lydelse ger skolan rätt att fastanställa 
yrkeslärare om vissa villkor är uppfyllda. 
 
Gällande nyanställningar finns exempel på lärare som rekryterats från det 
privata näringslivet, som dels får gå ner i lön, dels endast erbjuds en 
tidsbegränsad anställning. Detta gynnar inte en diskussion om en 
anställning på Lindeskolan och kan eventuellt försvåra rekryteringar. De 
program på Lindeskolan som berörs är främst är Bygg- och anläggning-, 
El och energi- samt Fordonsprogrammet. 
 
Tidigare har man provat fastanställning med förbehåll att utbildning 
skulle slutföras. Detta visade sig inte hålla vid arbetsrättslig prövning då 
frågan blev aktuell. Avseende det bedömer förvaltningen att samtals- och 
löneinstrumenten bör kunna vara mer lämpliga i en situation då 
utbildningen ej slutförs enligt plan. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att undantag från praxis att ej 
erbjuda fast anställning för icke legitimerade yrkeslärare kan ske efter 
beslut av ansvarig rektor i samråd med personalavdelningen.  
Förutsättningen för detta är att lärare är inskriven i och har påbörjat 
pedagogisk kompletteringsutbildning  
_________ 
 
Delges: Verksamhetschef Gy 
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BUN § 6  Dnr 2016/260 
 
Teknikcollege - industriprogrammet 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Att ge samtycke till projektplanen. Att starta upp projekt med personal 
för start av industriprogram år 2018. 
 
Samt beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen om medel till kostnader 
enligt projektdirektiv. 
 
Ärendet  
Vid beredande nämnd i september var processledare vid Teknikcollege 
och Jens Gustafsson representant för företagarna (vd för Maxidoor) och 
informerade om en önskan att industriprogrammet ska startas upp som 
program. 
 
Det är ställs stora krav innan en uppstart kan göras av programmet, vem 
som ska vara huvudman för frågan. Det blir ett nytt koncept med resurser 
för planering av bland annat arbetsplatslärande.  
 
Industriprogrammet vid Teknikcollege blir ett samarbete mellan 
gymnasieskolan, Masugnen och företagarna. Förvaltningschef Henrik 
Arenvang, verksamhetschef delger beredande nämnd i december 
projektdirektiv (version 1), där Henrik Arenvang och Merit Israelsson 
förvaltningschef för tillväxt är projektägare. 
 
Förstudie och projektering i projektdirektivet är inför uppstart av 
Industritekniska programmet hösten 2018. Projektstart den 1 maj 2017 – 
30 april 2018. Målgrupper är gymnasieskolan och vuxenutbildningen och 
teknikföretagen. 
_________ 
 
Delges: Förvaltningschef  

Verksamhetschef Gy 
Tillväxtutskottet 
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BUN § 7  Dnr 2016/60 
 
Nämndens målvärde 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Fastställa målvärde på 100 % samt meritvärde 210. 
 
Ärendet  
Förvaltningen redovisar vid sammanträdet 2017-01-16 de förslagna 
målvärdena för barn- och utbildningsnämndens indikatorer för 2017-
2019. 

 Målvärde (%) 
 2017 2018 2019 

Barn och elever i Lindesberg är nöjda med sin förskola och skola. 
Andel vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med 
sitt barns förskola 

100 100 100 

Andel vårdnadshavare åk. F-3 som uppger att de är 
nöjda med sitt barns skola. 

100 100 100 

Andel grundskoleelever åk. 4-9 som uppger att de är 
nöjda med sin skola 

100 100 100 

Andel gymnasieelever som uppger att de är nöjda med 
sin skola. 

100 100 100 

    
Eleverna i Lindesberg upplever att de är delaktiga i skolans verksamhet. 
Andel grundskoleelever som uppger att deras lärare tar 
hänsyn till deras åsikter. 

100 100 100 

Andel gymnasieelever som uppger att de är delaktiga i 
skolans verksamhet 

100 100 100 

    
Barn och unga ges en bra och trygg start i livet. 
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn trivs i 
förskolan, kommunala förskolor, andel (%). 

100 100 100 

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

100 100 100 

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

100 100 100 

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

100 100 100 

Upplevd trivsel och trygghet i grundskolan (%) 100 100 100 
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Barn och elever i Lindesberg har tillgång till utbildning som ger goda 
möjligheter till egen försörjning.  
Andel barn i förskola som utvecklar sådan 
språkförståelse och språklig medvetenhet att de är 
förberedda för läs-och skrivinlärning vid skolstarten. 

100 100 100 

Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen. 

100 100 100 

Genomsnittligt meritvärde elever i åk. 9. - - - 
Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis 
inom 4 år. 

100 100 100 

Andel elever i gymnasiesärskolan som når uppsatta 
kunskapsmål. 

100 100 100 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram (%) 

100 100 100 

Andel gymnasieelever på studieförberedande program 
med grundläggande behörighet till universitet och 
högskola (%) 

100 100 100 

 
Yrkande 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att tidigare meritvärde 210 kvarstår. 
 
Ordförande Linda Svahn (S) finner att nämnden går på Pär-Ove 
Lindqvists förslag, att meritvärde 210 kvarstår. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att godkänna de föreslagna målvärdena för målindikatorer 2017. 
 
Förvaltningens förslag på meritvärde mätt på 17 ämnen: 
År 2016 199  
År 2017 205  
År 2018 215 Jämförbara kommuner år 2016 

(Vetlanda, Klippan, Falköping, Arvika) 
År 2019 225 Rikets meritvärde år 2016 
_________ 
 
Delges: 
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BUN § 8  Dnr 2016/35 
 
Förslag på åtgärder utifrån systematiskt kvalitetsarbete 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Förslag till åtgärder ska ske inom befintlig ram. 
 
Ärendet  
Vid tidigare nämnder har förvaltningen presenterat de områden som man 
behöver arbeta vidare med inom det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Nedanstående åtgärder är presenterade för nämnd och kommer att 
genomföras inom befintlig ram: 
 
- Att i norr arbeta med åtgärden Studiegården och det mobila 

trygghetsteamet. 
- Samt ett rektorsstöd till det pedagogiska arbetet i norr. 

 
_________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
  Verksamhetschef Gr 
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BUN § 9  Dnr 2016/135 
 
KomTek 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Lindeskolan får i uppdrag att under år 2017 genomföra ytterligare två 
omgångar av KomTek, en under vårterminen och en under höstterminen. 
Finansiering av KomTek sker genom 100 tkr som finns i budget för 
entreprenörskap som överförs till Lindeskolan under år 2017. 
 
En utvärdering ska ske efter tre omgångar av KomTek (ht 2016, vt 2017 
och ht 2017) och redovisas för barn- och utbildningsnämnden vid 
beredande nämnd år 2017. 
 
Ärendet  
Lindeskolan har genomfört en testomgång av KomTek under hösten år 
2016. Totalt var det 20 ungdomar som deltog i KomTek, och det fanns 
ungdomar som inte fick plats på grund av att intresset var större än de 
platser som erbjuds. Deltagarna har varit nöjda. 
 
Upplägget är att hålla fem tillfällen på Lindeskolan med två grupper efter 
varandra med 10 elever per grupp. Målgruppen är årskurs 3 – 4 samt 
årskurs 5 – 6, med 50 % av respektive kön i varje kursgrupp.  
 
Personal består av två handledare från KomTek Örebro, två 
Stödhandledare från Lindeskolan. Start med elever från åk 1 alt 2 som 
sedan kan ta över inför framtida genomförande med nya elever på skolan. 
Skapar ett gott ambassadörskap.  Handledarutbildning sker på KomTek i 
Örebro. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta: 
 
Lindeskolan får i uppdrag att under 2017 genomföra ytterligare två 
omgångar av KomTek, en under vårterminen och en under höstterminen. 
Finansiering av KomTek görs genom 100 000 kr som finns i budget för 
entreprenörskap som överförs till Lindeskolan under 2017. 
 
En utvärdering görs efter tre omgångar av KomTek (en under HT 2016, 
och två under 2017) och redovisas för Barn- och utbildningsnämnden i 
december år 2017. 
_________ 
Delges: Förvaltningschef 
  Verksamhetschef Gy 
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BUN § 10  Dnr 2016/52 
 
Kunskapslyft barn och unga 2016-2022 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendet  
Förvaltningen ska rapportera till barn- och utbildningsnämnden två 
gånger per år vad som sker i det regionala tjänstemannaarbetet. 
 
Nämnden får ta del av dagordning för Tjänstemannagruppen för skola, 
utbildning och komptensförsörjning, från 2016-06-17, 2016-09-02, och 
2016-11-11. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att nämnden tackar för informationen. 
_________ 
 
Delges: 
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BUN § 11  Dnr  
 
Pågående ärenden inom barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Ärendet återkommer vid beredande nämnd i januari år 2017. 
 
Ärendet  
Förvaltningschef Henrik Arenvang kommer vid beredande nämnd i 
januari år 2017 redovisa de ärenden som är pågående inom nämnden. 
_________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
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BUN § 12  Dnr 2016/357 
 
Årsöversikt 2017 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Anta förslag på nämndens årsöversikt. 
 
Ärendet  
Utvecklingsstrateg Björn Österby delgav beredande nämnd i december år 
2016 barn- och utbildningsnämndens årsöversikt av resultat år 2017: 
 
Januari Resultatjämförelse med riket avseende ämnesprov samt 

betyg 
Februari Redovisning av kränkande behandling för ht-2016 

Redovisning av olycksfallsstatistik för barn och elever för 
ht-2016 
Redovisning av trivselenkät åk 4-9 
Årsredovisning 2016. Mål indikatorer, internkontroll 

Mars Redovisning av bedömningar och betyg ht-2016 
Redovisning av KKiK (Kommuners kvalitet i korthet) 

Maj Redovisning av vårdnadshavares nöjdhetsenkät för förskola 
och grundskola 

Augusti Delårsbokslut 2017. Mål, indikatorer, internkontroll 
September Redovisning av bedömningar och betyg vt-2017 
Oktober Redovisning av kvalitetsrapporter för förskola, grundskola, 

gymnasium 
Redovisning av olycksfallsstatistik för barn och elever för 
vt-2017 
Redovisning av kränkande behandling för vt-2017 

 
Öppna jämförelser för grundskola respektive gymnasieskola redovisas 
efter att dessa publicerats av SKL (Sveriges kommuner och landsting). 
_________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
  Verksamhetschefer 
  Utvecklingsstrateg 
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BUN § 13  Dnr 2016/254 
 
Skolinspektionens beslut 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendet  
Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Lindesbergs kommun under 
höstterminen år 2016.  
 
Beredande nämnd i december år 2016 delgavs nedanstående beslut: 
- Beslut för förskola efter tillsyn i förskolan i Lindesbergs kommun, 

p.2016.1727 
- Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lindesbergs 

kommun, p. 2016.1765 
- Beslutför förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rockhammars 

skola Lindesbergs kommun, p. 2016.1688 
- Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Lindesbergs kommun, p. 

2016.1766 
- Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Brotorpsskolan och 

Kristinaskolan i Lindesbergs kommun, p. 2016.1692 
- Beslut för fritidshem efter tillsyn i fritidshem i Lindesbergs 

kommun, p.2016.1728 
- Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Lindesbergs kommun, p. 

2016.1764 
- Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Lindeskolan 1 Lindesbergs 

kommun, p. 2016.1665 
- Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Lindeskolan 2 Lindesbergs 

kommun, p. 2016.1666 
- Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Lindeskolan 4 Lindesbergs 

kommun, p. 2016.1667 
- Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Lindesbergs kommun, p. 

2016.1767 
- Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Lindeskolans 

gymnasiesärskola i Lindesbergs kommun, p. 2016.1691 
_________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
  Verksamhetschefer  

  



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden                                 2017-01-16 
 
 
 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

18 

BUN § 14  Dnr 2015/226 
 
Invigning av Näsby förskola 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendet  
Vid beredande nämnd i december år 2016 blev nämnden inbjudna till 
invigning av den nya förskolan i Frövi, Näsby förskola, den 16 december 
år 2016. 
_________ 
 
Delges: 
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BUN § 15  Dnr 2016/38 
 
Antalet elever språkintroduktion 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendet  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 maj år 2016 (BUN § 
83/2016) om prioriteringsordning av antagning av elever till 
språkintroduktion. Samt att uppföljning ska presenteras för nämnden. 
 
Kortfattat innebär det att elever som har fyllt 18 år och är asylsökande 
inte erbjuds plats på språkintroduktionen. Barn- och utbildningsnämnden 
ville med detta beslut minska kön för elever som har rätt till 
gymnasieutbildning, det vill säga ungdomar under 18 år.  
 
Vid uppföljning avseende november redovisades nedanstående: 
 
År 2016 Sept Okt  Nov 
Språkintroduktionen    
Antal elever totalt 321 325 328 
Väntelista    
Elever med hemmaplanslösning 17 11 9 
Antal elever på intag/IM X 12 12 0 
Antal elever på väntelistan 29 23 9 
Asyl    
Antal asylsökande elever alla kommuner 126 131 155 
Antal asylsökande elever över 18 år 24 24 16 
Antal asylsökande elever över 18 år, 
Ljusnarsberg 

5 5 5 

Antal asylsökande elever 155 160 176 
Nyanlända    
Elever från andra kommuner 50 50 50 
Elever i Lindesbergs kommun 0-25 mån 81 86 87 
Elever som bor kvar på anläggningsboende 2 2 2 
Elever i Lindesbergs kommun >25 mån 4 4 4 
Antal nyanlända 137 142 143 
Differens totalt antal elever-väntelista-asyl-
nyanlända 

0 0 0 

_________ 
Delges: 
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BUN § 16  Dnr 2016/307 
 
Upptagningsområde grundskolor i Lindesbergs tätort 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Ärendet återkommer vid beredande nämnd i januari 2017. 
 
Ärendet  
I samband med den planerade omstruktureringen av skolorna i 
Lindesbergs tätort måste ändringar i skolornas upptagningsområden 
göras. Främst handlar det om vart eleverna som bor i nuvarande 
Kristinaskolans område ska placeras, när Kristinaskolans elever fördelas 
mot Brotorpskolan respektive Björkhagaskolan. 
 
Förvaltningen presenterade vid beredande nämnd i november år 2016, 
förslag på upptagningsområde till grundskolorna Brotorp och 
Björkhagaskolan. 
 
Nämnden beslutade i december att ärendet ska återkomma vid beredande 
nämnd i januari, för att få information om skolskjutsar för aktuella 
upptagningsområden. 
_________ 
Delges: Verksamhetschef grundskola 
  Handläggare för skolskjuts  
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BUN § 17  Dnr 2016/49 
 
Uppföljning av nämndens kvalitetsdagar 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendet  
Förvaltningschef Henrik Arenvang delgav nämnden en sammanställning 
utifrån nämndens kvalitetsdagar 17-18 november år 2017. 
 
Under kvalitetsdagarna så träffades 
- 7-9 rektorer och IM-rektor 
- F-6 rektorer 
- Förskolechefer 
- Gymnasierektorer 

 
De viktigaste områden som lyftes fram för förvaltningen var: 
- Ledarskap (rektorer, förskolechefer, biträdande rektorer) ges 

förutsättningar för att vara pedagogiska ledare 
- Likartat arbetssätt (struktur) och forskningsbaserad undervisning 

(klassrummet) 
- Rekrytering och behålla personal, samt fortbildning av personal 

(gäller alla verksamheter) 
 
Övriga viktiga aspekter är: 
- Kunskapssynen 
- Röda tråden 
- Främjande och förebyggande 
- Stabila budgetförutsättningar 
- Ekonomistyrning och modeller 
- Digitalisering av skolan 
- Vikarier till verksamheten 
- Barngruppernas storlek i förskolan 

_________ 
 
Delges: 
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BUN § 18  Dnr  
 
Information goda exempel 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  
 
Tacka för informationen. 
 
Ärendet  
Trivsel i verksamheter 
Ordförande Linda Svahn (S) lyfter att en del barn och elever under 
jullovet längtat tillbaka till nämndens verksamheter. 
_________ 
 
Delges: 

 
  



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden                                 2017-01-16 
 
 
 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

23 

BUN § 19  Dnr 2016/251 
 
Delegationsbeslut 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade 
delegationsbeslut. 
 
Ärendet  
Nämnden har tagit del av nedanstående delegationsbeslut: 
1. Val av Fröviskolan, p.2016.1526 
2. Val av Ekbackens skola, p. 2016.1527 
3. Val av förskolan Kristallen, p. 2016.1672 
4. Val av förskolan Myran i Arboga, p. 2016.1689 
5. Beslut om skolskjuts, p.2016.1694 
6. Val av förskolan Åstugan i Ställdalen Ljusnarsberg, p.2016.1725 
7. Beslut om skolskjuts, p. 2016.1778 
8. Byte av studieväg, 2016/1 nr 63 
9. Byte av studieväg, p. 2016.1653 
10. Beslut om tilläggsbelopp i förskola, p.2016.1636 
11. Beslut om tilläggsbelopp i förskola, p. 2016.1634 
12. Tf förvaltningschef, p. 2016.1607 

 
Samt beslut gällande tjänster vid barn- och utbildningsförvaltningen: 
 
Tillsvidare anställning 37 st 
Tidsbegränsad anställning 71 st 
Tjänstledighet    - st 
 
Nedanstående typer av tjänster redovisades som tillsvidare anställningar: 
- Assistent 
- Barnskötare 
- Elevassistent 
- Fritidspedagog 
- Förskollärare 
- Klassassistent 
- Lärare  
- Lärare 4-9 
- Lärare elteknik 
- Lärare engelska 
- Lärare grundskolans senare år 
- Lärare idrott 
- Lärare Ma/No 
- Lärare mellanstadiet 
- Lärare musik 
- Lärare på IM-språkintroduktionen 
- Lärare samhällskunskap och religionskunskap 
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- Lärare särskolan 
- Lärare tidigare år 
- Lärare årskurs 1-7 
- Modersmålslärare, persiska 
- Modersmålslärare, ryska 
- Skolpsykolog 
- Studie- och yrkesvägsledare 

 
Nedanstående typer av tjänster redovisades som tidsbegränsade 
anställningar: 
- Barnskötare 
- Elevassistent 
- Förskollärare 
- Klassassistent 
- Lärare svenska som andraspråk 
- Lärare fordonsprogrammet 
- Lärare musik 
- Lärare fordonsteknik 
- Lärare So/Idrott 
- Lärare trä/metallslöjd 
- Lärare svenska 
- Lärare engelska 
- Ishockeyinstruktör 
- Hemspråkstränare 
- Lärare 
- Modersmålslärare 
- Modersmålslärare kurdiska 
- Modersmålslärare, persiska 
- Specialpedagog med ferier 
- Särskollärare 
- Vikariesamordnare 
- Lärare textilslöjd 

_________ 
 
Delges: 
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BUN § 20  Dnr  
 
Meddelanden 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade meddelanden. 
 
Ärendet  
1. Internkontrollplaner för alla nämnder år 2017, KS § 224, p. 

2016.1730 
2. Månadsuppföljning oktober, KS § 223, p. 2016.1729 
3. Skrivelse från Lärarnas Riksförbund i Lindesberg, om att göra 

lärarlyftet permanent för alla lärare som uppfyller kriterierna för 
lärarlönelyftet, p.2016.1781 
 

Samverkansprotokoll  
1. Protokoll från samverkan förskolorna Kungsfågeln och Kristallen 

2016-10-26 
2. Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 

2016-10-05 
3. Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 

2016-11-09 
4. Protokoll från samverkan grundskolan 2016-10-19 
5. Protokoll från samverkansgrupp Björkhagaskolan 2016-10-26 
6. Protokoll från samverkan särskolan 2016-10-26 
7. Protokoll från samverkan förskolorna 2016-11-15 
8. Samverkansprotokoll Kyrkbergets förskola 2016-11-15 

_________ 
 
Delges: 
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BUN § 21  Dnr 2016/9 
 
Meddelanden om kränkande behandling 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade meddelanden 
om kränkande behandling. 
 
Ärendet  
1. Anmälan om kränkande behandling Fröviskolan, p. 2016.1670 
2. Anmälan om kränkande behandling Stadsskogsskolan, p. 216.1787 
3. Anmälan om kränkande behandling Stadsskogsskolan, p.2016.1699 
4. Anmälan om kränkande behandling Storåskolan, p. 2016.1795 
5. Anmälan om kränkande behandling Storåskolan, p. 2016.1796 
6. Anmälan om kränkande behandling vid Björkhagaskolan, 

p.2016.1714 
7. Anmälan om kränkande behandling vid Fröviskolan F-6, p. 

2016.1669 
8. Anmälan om kränkande behandling vid Vedevågs skola, p. 

2016.1786 
9. Uppföljning av kränkande behandling på Brotorpsskolan, p. 

2016.1651 
 

_________ 
 
Delges: 
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BUN § 22  Dnr  
 
Övriga frågor 
 
Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden lyfte nedanstående frågor. 
 
Ärendet  
Skolriksdag 
Hittills har sex av nämndens ledamöter/ersättare anmält sig till 
Skolriksdag 2017. 

 
Jämförelser med andra skolor 
Mats Seijboldt (SD) ställer frågan om förvaltningen tar reda på hur andra 
skolor arbetar, ex Engelska skolan. 
 
Utvecklingsstrateg Björn Österby informerar att förvaltningen har ett 
samarbete med kommuner avseende skolfrågor, ex i Köping. 
_________ 
 
Delges: 
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