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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden (beslutande) 

Sammanträdesdatum 2017-03-13 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 BUN 

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

  

 
 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 9:00-10:15 

Beslutande: Linda Svahn (S) ordförande 
Linda Andersson (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Zaki Habib (S), vice ordförande 
Kent Wanberg (S) 
Bengt Evertsson (MP) 
Agnetha Lindkvist (V) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Tomas Klockars (M) tjänstgörande, ers Birgitta Duell (SD) 
Margaretha Skalin (S) tjänstgörande, ers Vakant (C) 
Sven Öberg (KD) tjänstgörande, ers Pamela Hopkins (SD) 
Liesel Ivarsson (C) tjänstgörande, ers Jenny Larsson (C) 
 

Övriga 
deltagare: 

Henrik Arenvang, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Jessica Andersson, ekonom 
Marta Eriksson, ekonom 
Claudia Auer Åhlgren, Kommunal 
Lisbeth Fasth, Lärarnas Riksförbund 
Jessica Brogren, sekreterare 

Utses att 
justera 

Tomas Klockars, ersättare Zaki Habib 

Justeringens 
plats och tid: 

Tisdagen den 21 mars 2017, kommunkansliet 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
40 - 63 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tomas Klockars 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 
§ 40/2017 Allmänhetens frågestund  
  
§ 41/2017 Underhåll av skolor och förskolor år 2017 
  
§ 42/2017 Kameraövervakning  
  
§ 43/2017 Översyn av lokaler på Lindeskolans gymnasiesärskola 
  
§ 44/2017 Sammanställning av synpunkter inkomna till barn- och 

utbildningsnämnden juli-december år 2016 
  
§ 45/2017 Resultat ämnesprov 2014-2016 med jämförelser 
  
§ 46/2017 Sammanställning av anmälda fall av kränkande behandling  

höstterminen år 2016 
  
§ 47/2017 Nöjdhetsenkät - trivselenkät grundskola år 2016 
  
§ 48/2017 Upptagningsområden för grundskola centrala Lindesberg 
  
§ 49/2017 Elevhälsans medicinska insats - informationshantering och 

journalföring 
  
§ 50/2017 Skolinspektionen gällande åtgärder, dnr 43-2016:4269 
  
§ 51/2017 Skrivelse från Lärarnas riksförbund om att permanenta 

Lärarlönelyftet för alla lärare i kommunen 
  
§ 52/2017 Lärarlönelyftet tillsvidare och permanent för lärare i Lindesbergs 

kommun 
  
§ 53/2017 Kompetenförsörjningsplan för barn- och utbildningsnämnden 
  
§ 54/2017 Val till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  
§ 55/2017 Återrapport gemensamt arbetsutskott 
  
§ 56/2017 Information regional samverkan 
  
§ 57/2017 Rapport från kontaktpolitikerbesök  
  
§ 58/2017 Månadsuppföljning februari 2017 
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§ 59/2017 Ekonomisk uppföljning av extra statsbidrag för ökat 

flyktingmottagande år 2016 
  
§ 60/2017 Delegationsärenden 
  
§ 61/2017 Meddelanden 
  
§ 62/2017 Informationsärenden 
  
§ 63/2017 Övriga frågor 
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BUN § 40   Dnr: BUN 2017/68 
 
Allmänhetens frågestund  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Lisbeth Fasth lyfter problematiken med skolor med få anställda lärare, utifrån 
rekryteringsmöjligheter och arbetsmiljöperspektiv. 
_______ 
Delges: 
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BUN § 41   Dnr: BUN 2017/41 
 
Underhåll av skolor och förskolor år 2017 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Ge FALAB godkännande att gå vidare med de förslag som presidiet har tagit 
fram. 
 
Nämnden önskar att representant från FALAB kommer till beredande nämnd i 
april 2017, för att ge ett förtydligande gällande: 
- Brotorp 
- Björkhaga gymnastiksal 
- Vedevågsskola 
- Rockhammarsskola 
- Ekbackensskola 

Samt att nämnden önskar en demografisk prognos över elevantalet för 
Rockhammars skola.  

Ärendebeskrivning 
Maria Fossen-Lundborg och Hasse Östlind från FALAB kom till nämndens 
beredande sammanträde i februari år 2017 för att delge nämnden en redovisning 
av underhåll år 2017 av skolor och förskolor. FALAB önskade en 
prioriteringsordning av barn- och utbildningsnämnden. 

Vid beredande nämnd i februari beslutades att nämndens ordförande Linda 
Svahn (S), vice ordförande Zaki Habib (S) samt Pär Ove Lindqvist (M) skulle ta 
fram förslag på prioritetsordning. 

Förslag från presidiet var att FALAB ska gå vidare med nedanstående givna 
förslag  

- Storåskolan 
- Hagabacken 
- Björkhaga 
- Lindeskolan, förutom R-huset 
- Lindesbergs Arena 
- Stadsskogsskolan 
- Frövi sporthall 
- Fellingsbro sporthall 
- Ramshyttans förskola 
- Hagabackens förskola 
- Förskola Kyrkberget 
- Tallbackens förskola 
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- Kungsfågeln förskola 
- Björken förskola 
- Stöttestenen förskola 
- Stadsskogens förskola 
- Lysmasken 
- Skogsdungen 
- Lönngården 
- Gläntan förskola 
- Mariedals förskola: utemiljö och förråd 

 
__________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
 Verksamhetschefer 
 FALAB 
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BUN § 42   Dnr: BUN 2017/40 
 
Kameraövervakning  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 
Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Maria Fossen-Lundborg och Hasse Östlind från FALAB kom till nämndens 
beredande sammanträde i februari år 2017 för att delge nämnden information om 
kameraövervakning. 
 
Under de senaste åren har frågan om kameraövervakning på fastigheter inom 
FALAB:s fastighetsbestånd lyfts ett flertal gånger. De har avvaktat med att 
införa detta med tanke på kostander och att när man satt upp kameror kan skapa 
ytterligare en otrygghet på grund av dessa. 
 
Nämnden får ta del av kostnader som lämnats vid offert år 2015. 
 
__________ 
 
Delges: 
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BUN § 43   Dnr: BUF2016/185 
 
Översyn av lokaler på Lindeskolans gymnasiesärskola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Ge förvaltningschef i uppdrag att tillsammans med FALAB se över 
verksamhetens behov, och att det ses utifrån ett helhetsperspektiv pedagogiskt 
och ett framtidsperspektiv ekonomiskt. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden fick vid beredande nämnd i februari år 2017 ta 
del av arbetsdokument inför översyn av lokaler på Lindeskolans särskola. 
 
Underlaget är framtaget som en del i arbetet med att åtgärda den arbetsmiljö-
anmälan som skrevs av lärarfacken under vårterminen år 2016 angående 
lokalernas beskaffenhet.  
 
Under höstterminen år 2016 kom skyddsombud och ledning inom barn- och 
utbildningsförvaltningen överens om att ett helhetsgrepp om lokalöversyn skulle 
utgå från samma grundkoncept som gjorts när det gäller grundsärskolans arbete 
inom byggandet av den nya 7-9 skolan. Enheter som ska inrymmas är 
individuella programmet med 10-15 elever och 7-10 personal. 
___________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
 Verksamhetschef Gy 
 Rektor för särskola 
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BUN § 44   Dnr: BUF2016/2 
 
Sammanställning av synpunkter inkomna till barn- och 
utbildningsnämnden juli-december år 2016 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Överlämna sammanställningen till kommunstyrelsen.  
 
Samt beslutar att inkomna synpunkter meddelas nämnden månadsvis. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har i dokumentet Styrnings och ledningssystem för kommun-
koncernen beslutat att återkopplingen ska sammanställas en gång per halvår och 
redovisas till kommunstyrelsen. 
 
För barn- och utbildningsförvaltningens del har det under aktuell period 
upprättats 5 stycken ärenden. Dessa fördelar sig enligt följande: 
två synpunkter, två klagomål och ett förslag. 
 
I samtliga fall där synpunktslämnaren är känd finns noteringar om att 
återkoppling skett.  
 
Bedömningen är att de flesta synpunkter på förvaltningens verksamhet lämnas 
via andra kanaler än kommunens webbformulär, företrädesvis via direkta 
kontakter med pedagogisk och administrativ personal i förvaltningens 
verksamheter. 
__________ 
 
Delges: Kommunstyrelsen 
 Förvaltningschef 
 Utvecklingsstrateg 
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BUN § 45   Dnr: BUN 2017/37 
 
Resultat ämnesprov 2014-2016 med jämförelser 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 
Tacka för informationen och lägga redovisningen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar Lindesbergs kommuns resultat vid de nationella 
ämnesproven för åk 6 och åk 9 i jämförelse med Örebro läns och rikets resultat.  
 

Årskurs 6 Lindesberg Örebro län Riket 
 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Svenska 91,2 90,5 92,7 93,9 94,7 94,6 95,2 95,3 94,3 
Svenska som 
andraspråk 

100 - 60,0 74,3 77,6 69,4 75,6 76,6 67,4 

Engelska 89,2 94 91,5 91,4 92,9 92,6 92,9 94,4 93,9 
Matematik 80,6 94,1 88,9 88,0 90,0 89,2 90,6 91,4 90,4 
          
Årskurs 9 Lindesberg Örebro län Riket 
 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Svenska 92,4 95 87,5 94,9 95,1 94,1 96,1 95,7 95,4 
Svenska som 
andraspråk 

- 66,7 61,9 72,6 67,9 68,1 75,3 73,5 71,1 

Engelska 95 95,9 95,4 96,2 94,3 94,2 96,5 96 95,8 
Matematik 74,7 64,6 86,2 83,4 74 89,6 86,7 80 90,9 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att nämnden tackar för informationen och lägger redovisningen till 
handlingarna. 

_________ 
 
 Delges: Förvaltningschef 
 Verksamhetschef grundskola 
 Strateger 
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BUN § 46   Dnr: BUF2016/9 
 
Sammanställning av anmälda fall av kränkande behandling 
höstterminen år 2016 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen och lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Samt att nämnden beslutar att sammanställningen av anmälda fall av kränkande 
behandling ska ske per helår.  

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsstrateg Björn Österby informerar beredande nämnd i februari år 2017 
om de anmälda ärenden om kränkande behandling som inkommit under 
höstterminen år 2016. 
 
 Vt-2015 Ht-2015 Vt-2016 Ht-2016 
Förskola 1 0 2 0 
F-6 21 6 24 5 
7-9 16 11 7 6 
Gy 1 0 8 5 

 
_________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
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BUN § 47   Dnr: BUF2016/257 
 
Nöjdhetsenkät - trivselenkät grundskola år 2016 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen och lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I grundskolans årskurs 4-9 genomförs årligen en så kallad trivselenkät. Syftet 
med enkäten är att få en bild av elevernas syn på skolan och undervisningen, 
svarsfrekvensen är 76 %.  
 
De flesta frågorna har en något ökande andel positiva svar. 
 
Frågeställning  År 2014 År 2015 År 2016 
Jag känner mig trygg i skolan 94,6 93,5 94,7 
Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer 

66,9 67,8 68,1 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter 

79,6 80,3 83,6 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
kunskapskraven i de olika ämnena 

83,0 82,5 82,1 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet 
om jag behöver det 

89,1 89,8 92,5 

Jag vet hur det går för mig i skolarbetet 78,2 79,7 80,3 
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 
kunskapskraven i alla ämnen 

91,7 93,6 93,5 

 
Redovisningen avser den andel elever som svarat Stämmer ganska bra eller 
Stämmer helt och hållet, svar angett i procent. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att nämnden tackar för informationen och lägger redovisningen till 
handlingarna. 

_________ 
Delges:  Förvaltningschef 
 Verksamhetschef grundskola 
 Utvecklingsstrateg 
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BUN § 48   Dnr: BUF2016/307 
 
Upptagningsområden för grundskola centrala Lindesberg 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Nya gränsdragningar, efter omstrutkturering, för upptagningsområde till 
grundskolor i centrala Lindesbergs beslutas vara: 
- Brotorpsskolan, väster om järnvägen 
- Björkhagaskolan, öster om järnvägen samt söder om Sundsbron 

Ärendebeskrivning 
Utifrån beslut i kommunstyrelsen i december år 2015 (KS § 296/2015) sker 
planering av omstruktureringen av grundskolor i Lindesbergs tätort. 
 
Efter omstruktureringen kommer Lindesbergs tätort ha två grundskolor; 
Björkhagaskolan och Brotorpsskolan. Nämnden har fått redovisningar av 
nuvarande upptagningsområden, elevantal respektive skolskjutsområden som 
beslutsunderlag. 
__________ 
 
Delges: Verksamhetschef grundskola 
 Handläggare för skolskjuts 
 Länstrafiken, Emma Källgren 
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BUN § 49   Dnr: BUN 2016/28 
 
Elevhälsans medicinska insats - informationshantering och 
journalföring 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 
Föreslå att kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för elevhälsans 
informationshantering och journalföring. 

Ärendebeskrivning 
Arkivarie Johan Hagsmo tillsammans med Medicinskt ansvarig skolsköterska 
(MAS) Ann-Marie Naulén Lundin presenterade Rutiner för elevhälsans 
medicinska insats-informationshantering och journalföring 2017 för beredande 
barn- och utbildningsnämnd den 13 februari 2017. 
 
Dokumenthanteringsplanen har sedan avskilts och sammanställts till ett eget 
dokument – Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insats. Varje 
myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar om gallring av de egna handlingarna. Beslut om bevarande eller gallring 
gäller tillsvidare, d.v.s. intill dess att ett nytt beslut fattas. För att gallringsråd ska 
kunna tillämpas måste ansvarig nämnd besluta om detta. Planen ska sedan 
fastställas av arkivmyndigheten, i Lindesbergs kommun är kommunstyrelsen 
arkivmyndighet. 
 
Utifrån gällande lagstiftning är dokumenthanteringsplanen ett styrdokument och 
ett verktyg för att skapa en enhetlig hantering av dokument inom elevhälsans 
medicinska insats (EMI) - tidigare benämnd Skolhälsovården.  
Vårdgivare ansvarar för att säkerställa (enligt SOSFS, 2008:14 (M)): 

- Att patientuppgifter i vårdgivarens dokumentation är åtkomliga och 
användbara för den som är behörig (tillgänglighet) 

- Att patientuppgifterna är oförvanskade (riktighet) 
- Att obehörig inte kan ta del av patientuppgifterna (sekretess)  
- Att det i sådana informationssystem som helt eller delvis automatiserade är 

möjligt att i efterhand entydigt kunna härleda utförda aktiviteter till en 
identifierad användare (spårbarhet)  

 
Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en del av hälso- och sjukvården vilket 
innebär att det regelsystem som gäller för sjukvården även gäller för EMI. 
Rutiner för informationshantering och journalföring i EMI regleras på nationell 
nivå av (SFS, 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS, 2008:14).  
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Arkivlagen (1990:782), SKL:s Gallringsråd nr. 6 – Bevara eller gallra – Råd 
om patientjournaler och övrig vårddokumentation i Landsting/region och 
kommun och Socialdepartementets uttalande kring journalhandlingar (dnr 50-
8092/2002) har beaktats vid upprättandet av planen. 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 
Att barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar 
dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insats. 
_________ 
Delges: Kommunstyrelsen 
 Arkivansvarig 
 Elevhälsan Christian Kokvik, Ann-Marie Naulén Lundin 
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BUN § 50   Dnr: BUF2016/254 
 
Skolinspektionen gällande åtgärder, dnr 43-2016:4269 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i februari år 2017 delgavs nämnden skrivelse från 
Skolinspektionen. 
 
I skrivelsen meddelas att när alla beslut är fattade avseende tillsynen och 
ansvarig inspektörer har varit i kontakt med respektive rektorer, där 
Skolinspektionen skrivit fram brister bedömer Skolinspektionen att mot 
bakgrund av att bristerna var ganska få och att det i flera fall rörde sig om 
anmärkningar så kommer Skolinspektionen inte för ett återföringsmöte. 
__________ 
Delges:  Förvaltningschef 
 Verksamhetschefer 
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BUN § 51   Dnr: BUN 2017/34 
 
Skrivelse från Lärarnas riksförbund om att permanenta 
Lärarlönelyftet för alla lärare i kommunen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Besvara skrivelsen från Lärarnas Riksförbund med nämndens beslut  
(BUN § 52/2017) om att Lärarlönelyftet ska vara tillsvidare och permanent för 
lärare i Lindesbergs kommun från och med 1 april 2017. 

Ärendebeskrivning 
Lärarnas Riksförbund har lämnat in en skrivelse där de framhåller att stora delar 
av lärarkåren inte fått ta del av de statliga satsningarna samt att flera av lärarna 
som uppfyllde kriteriet för Lärarlönelyftet inte fick pengar eftersom det inte 
räckte till fler än 100 lärare i Lindesbergs kommun. 
 
Nämnden delgavs även förhandlingsprotokoll om Lärarlönelyftet 2016-08-19 
samt information från Skolverket om Lärarlönelyftet. 
________ 
 
Delges:  Lärarnas Riksförbund, Lisbeth Fasth 
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BUN § 52   Dnr: BUN 2017/50 
 
Lärarlönelyftet tillsvidare och permanent för lärare i 
Lindesbergs kommun 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 
Lärarlönelyftet ska vara tillsvidare och permanent för lärare i Lindesbergs 
kommun från och med 1 april 2017. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Henrik Arenvang och personalchef Carina Fyrpihl informerade 
beredande nämnd i februari 2017 om det arbetet som pågått över tid gällande 
lärares lönesättning vid Lindesbergs kommun, innan Lärarlönelyftet, och hur 
Lindesbergs kommun önskar att fortsätta arbetet. 
 
Lärarlönelyftet har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens 
sida och det finns inget sista datum för satsningen. Det är dock upp till 
huvudmannen att besluta om löneökningen ska avtalas tillsvidare eller för viss 
tid. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta att Lärarlönelyftet 
ska vara tillsvidare och permanent för lärare i Lindesbergs kommun från och 
med 1 april 2017. 

_________ 
 
Delges: Lärarnas Riksförbund, Lisbeth Fasth 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-03-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 53   Dnr: BUN 2017/32 
 
Kompetenförsörjningsplan för barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har ett pågående arbete med kompetensförsörjningsplan. 
Kompetensförsörjningen inom barn- och utbildningsförvaltningen är en stor 
utmaning. Rätt kompetens är nyckeln till att våra verksamheter ska kunna möta 
medborgarnas krav och behov nu och i framtiden.  
 
Behovet inom verksamheterna och antalet pensionsavgångar ökar samtidigt som 
andelen personer i arbetsför ålder minskar. Utifrån den situation som idag råder 
på arbetsmarknaden behöver förvaltningen som arbetsgivare arbeta mer 
strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning. 
 
Syftet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan är att skapa en gemensam 
strategi kring arbetet för att tillgodose behovet av kompetens.  
__________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 54   Dnr: BUN 2017/42 
 
Val av ledamot till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Zaki Habib (S) blir vald som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Efter att Anders Persson (C) avsägelse som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden ska val av ny ledamot till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott ske. 
 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att Zaki Habib (S), vice ordförande i 
nämnden väljs till ordinarie ledamot i arbetsutskottet. Zaki Habib (S) har tidigare 
varit ersättare i arbetsutskottet. 
__________ 
 
Delges:  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 55   Dnr:  
 
Återrapport gemensamt au 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande barn- och utbildningsnämnd i februari gavs information om 
gemensamt arbetsutskott den 2 februari år 2017. Vid beslutande nämnd delges 
nämnden protokoll från ovanstående sammanträde innehållande nedanstående 
punkter: 
 
- Utredning gällande samordning av gemensamma resurser mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
- Information om samverkan utifrån socialnämndens och barn- och 

utbildningsnämndens ledningsteam 
- Övriga frågor 

- Uppsägning av HVB-hem 
- Skola/boende placeringar 
- Elever inom språkintroduktion 
- Förändringar inom verksamhet för ensamkommande barn 

________ 
Delges: 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 56   Dnr:  
 
Information regional samverkan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Regionala samverkansrådet har gett det Specifika samverkansrådet för skola, 
utbildning och kompetensförsörjning i uppdrag att inom sitt verksamhetsområde:  
- Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska 

och viktiga för regionen.  
- Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala 

utvecklingsarbetet. 
- Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning.  

Ordförande Linda Svahn (S) och förvaltningschef Henrik Arenvang gav 
beredande nämnd i februari år 2017 information om Specifika samverkansrådet 
för skola, utbildning och kompetensförsörjning, Region Örebro län. 
 
Ny ersättare till samverkansrådet kommer att väljas av kommunstyrelsen efter 
Anders Perssons (C) avsägelse. 
_________ 
 
Delges: 
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BUN § 57   Dnr: BUN 2017/47 
 
Rapport från kontaktpolitikerbesök  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i februari informerade Linda Andersson (S) om 
kontaktpolitikerbesök vid  
- Estetiska programmet på Lindeskolan  
- Vård- och omsorgsprogrammet på Lindeskolan 

 
_________ 
Delges: 
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BUN § 58   Dnr: BUN 2017/59 
 
Månadsuppföljning februari 2017 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Överlämna månadsuppföljning avseende februari år 2017 till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har tagit del av månadsuppföljning för januari-februari år 2017 samt 
prognos för helåret 2017: 
 
Verksamhet Budget 

avvikelse 
jan-feb 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Budget 
avvikelse 

helår 
Grundskola 4,9 217,4 217,4 0,0 
Förskola 2,1 129,0 129,0 0,0 
Gymnasieskola 0,1 122,9 122,9 0,0 
Gemensam verksamhet -0,4 39,4 39,4 0,0 
Fritidshem 0,2 20,4 20,4 0,0 
Central verksamhet 0,5 16,8 16,8 0,0 
Särskola 0,1 11,2 11,2 0,0 
Kulturskola 0,5 7,9 7,9 0,0 
Förskoleklass 0 9,8 9,8 0,0 
Gymnasiesärskola -0,3 3,6 3,6 0,0 
Fritidsgård 0,1 1,4 1,4 0,0 
Totalt (Mnkr) 7,7 579,7 579,7 0,0 

 
Barn- och utbildningsnämndens 11 verksamheter med en total budget på 579,7 Mnkr 
aviserar vid månadsrapport februari 2017 (1 januari-28 februari 2017) en budget i 
balans för helåret 2017. 
 
Investeringar Utgift Budget 

helår 
Prognos 

helår 
Budget 

avvikelse  
helår 

Undervisningsinventarier 
gymnasieskolan 

0,0 0,5 0,5 0,0 

Inventarier ny förskola 0,0 1,2 1,2 0,0 
Totalt (Mnkr) 0,0 1,7 1,7 0,0 

Beslutade investeringsprojekt 2017 är igångsatta och förväntas färdigställas under 
2017. 
__________ 
Delges:  Kommunstyrelse 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (30)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-03-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 59   Dnr: BUN 2017/76 
 
Ekonomisk uppföljning av extra statsbidrag för ökat 
flyktingmottagande år 2016 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Överlämna uppföljning av extra statsbidrag för ökat flyktingmottagande år 2016 
till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att återkoppla med 
en ekonomisk uppföljning av extra statsbidraget för flyktingmottande år 2016. 
 
Verksamhet Avsatt (Mnkr) Utfall  (Mnkr) 
Elevhälsa 4,0  3,6 
Förskola i Fellingsbro 1,5 1,6 
Språkintroduktion gymnasiet 1,0 0,5 
Grundskolor, extra lokaler 3,0 2,3 
Korttidsinventarier 5,0 5,0 
Verksamhetssystem 1,0 1,1 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att nämnden tackar för informationen. 
 
__________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 60 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

Beslut gällande tjänster vid barn- och utbildningsförvaltningen: 
Tillsvidare anställning 8 st 
Tidsbegränsad anställning 92 st 
Tjänstledighet - st 

 
Nedanstående typer av tjänster redovisades som tillsvidare anställningar: 
- Biträdande rektor 
- Elevassistent 
- Lärare, eng 
- Lärare grundskola, senare år 
- Lärare, ma/fy 
- Lärare matematik och No-ämnen 
- Lärare, svenska 
- Lärare, svenska som andraspråk 
- Lärare, tidigare år 

Nedanstående typer av tjänster redovisades som tidsbegränsade anställningar: 
- Barnskötare 
- Bildlärare 
- Danslärare 
- Elevassistent 
- Förskollärare 
- Instruktör 
- Klassassistent 
- Lärare 
- Lärare, byggteknik 
- Lärare, IM-språkintroduktionen 
- Lärare, media 
- Lärare, svenska som andraspråk 
- Lärare, tidigare år 
- Modersmålslärare 
- Modersmålslärare ryska 
- Musiklärare 
- Skolsköterska 
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 Henrik Arenvang 
2016-11-09 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

vid Rockhammars skola 2016-11-08, ärendenr 2 - Dnr 
BUF2016/9 

  

 
2017-01-27 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på förskolan Tallbacken 2017-01-13 - återkoppling till 
huvudmannen ska ske senast 2017-04-01 Dnr BUN 
2017/5 

  

 
2017-01-27 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Kristinaskolan särskola 2017-01-19 - Dnr BUN 
2017/5 

  

 
2017-01-27 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Brotorpsskolan 2017-01-23, ärendenr 9 - Dnr BUN 
2017/5 

  

 

Bjorn Osterby 
 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, 

Stadsskogsskolan  
  

 
 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, 

Stadsskogsskolan  
  

 
 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Frövi    
 
 Beslut om beviljad skolskjuts, Hagabackens skola    
 
 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, 

Björkhagaskolan  
  

 
 Delegationsbeslut om avslag av ansökan om skolskjuts, 

Fröviskolan  
  

 
 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Fröviskolan    
 
 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, 

Björkhagaskolan  
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BUN § 61 
 
Meddelanden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Lägga redovisade meddelanden till handlingarna. 
 

 Henrik Arenvang 
2016-11-29 KF § 173 Svar på motion från Agneta Lindkvist (V) om 

arbetssätt för elever med kommunikationsstörning Dnr 
BUF2016/16 

  

 
2017-02-08 Skrivelse från Lärarförbundet till barn- och 

utbildningsnämnden om kvalitet i förskolan  
Dnr BUF2016/82 

  

 
2017-02-08 Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden från 

Kommunal om tillsvidareanställning av barnskötare  
Dnr BUF2016/82 

  

 
2017-02-15 KS § 21 Projektering för uppstart av industritekniskt 

program hösten 2018 Dnr BUF2016/260 
  

 

Kristina Öhrn 
2016-12-21 Protokoll 2016-12-21 Dnr    
 

Lena Warvne 
2016-12-08 Protokoll från samverkansgrupp Björkhagaskolan 2016-

12-08 Dnr  
  

 
2017-01-17 Protokoll från samverkan Björkhagaskolan 2017-01-17 

Dnr  
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BUN § 62 
 
Informationsärenden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Lägga redovisade informationsärenden till handlingarna. 
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BUN § 63 
 
Övriga frågor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bjuda in Clas Wilson och Åsa 
Jönsson till beredande nämnd i april för att informera om förvaltningens arbete 
med digital kompetens. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har lyft nedanstående övriga frågor: 

 
Skolriksdag 2017 
Skolriksdag år 2017 hålls 24-25 april i Stockholm.  
Anmälda från nämnden för att delta är:  
Linda Svahn (S) ordförande 
Linda Andersson (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M)  
Zaki Habib (S), vice ordförande 
Kent Wanberg (S) 
Tomas Klockars (M) 
 
Musikteaterprojekt vid Lindeskolan 
Lindeskolans estetiska program i samarbete med Kulturskolan Garnalia bjuder in 
till musikteater i mars år 2017, ”Sport, svett och dårar” heter föreställningen. 
 
Digital kompetens 
Pär-Ove Lindqvist (M) lyfter att nämnden borde ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en plan för hur förvaltningen ska arbeta med digital kompetens. 
 
Den 9 mars beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland 
annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och 
gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas 
digitala kompetens.  
 
Modellstaden ”Lindesberg 1920-talet” 
Agneta Lindkvist (V) informerar nämnden att Linde Fornminnes och 
Hembygdsförening under våren kommer erbjuda visningar av modellstaden 
”Lindesberg på 1920-talet” samtidigt som besökarna ges en berättelse över 
stadens historia. Skolklasser är välkomna att besöka utställningen. 
 
Litteratur om ADHD 
Agneta Lindkvist (V) tipsar nämnden om boken Underbara ADHD av Georgios 
Karpathakis. 
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