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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden (beslutande) 

Sammanträdesdatum 2017-04-10 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  

för protokoll 
 BUN 

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

 

 
 

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 09.00-10.00 

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

Tjänstgörande 
ersättare: 

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

Övriga 
deltagare: 

Henrik Arenvang, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Jessica Andersson, ekonom 
Marta Eriksson, ekonom 
Lisbeth Fasth, SACO 
Klas Friman, TCO 
Johanna Ström, Kommunal 
Jessica Brogren sekreterare 
 

Utses att 
justera 

Bengt Evertsson ersättare Agneta Lindkvist 

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunkansliet 26 april 2017 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
64 - 80 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Evertsson 
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Ärendeförteckning 
§ 64/2017 Information om utbyggnation av Björkhagaskolan och 

byggnation av ny grundskola i centrala Lindesberg 
  
§ 65/2017 Utvärdering av förändrade regler för helgomsorg 
  
§ 66/2017 Presentation av resultat från elevhälsodatabas ELSA 
  
§ 67/2017 Utvärdering av beslut om val av förskola 
  
§ 68/2017 Uppföljning demokratidagar 2016 
  
§ 69/2017 Kunskapslyft barn och unga 2016-2022 
  
§ 70/2017 Budget 2018 
  
§ 71/2017 Åtgärder utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn 

2016 
  
§ 72/2017 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2016 
  
§ 73/2017 Asylsökande som söker nationellt program 
  
§ 74/2017 Kulturgaranti  
  
§ 75/2017 Extratjänster - Särskilt anställningsstöd enligt förordning 

2015:503 
  
§ 76/2017 Månadsuppföljning mars 2017 
  
§ 77/2017 Delegationsärenden 
  
§ 78/2017 Meddelanden 
  
§ 79/2017 Informationsärenden 
  
§ 80/17 Övriga frågor 
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BUN § 64   Dnr: BUN 2017/58 
 
Information om utbyggnation av Björkhagaskolan och 
byggnation av ny grundskola i centrala Lindesberg 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i mars år 2017 så informerade Irene Eriksson 
projektledare, om det fortgående arbetet kring ny grundskola i centrala 
Lindesberg. Nämnden fick ta del av översiktsbilder över den ny grundskola och 
utemiljöer runt skolan. 
 
Nämnden fick även ta del av information om planer för utbyggnation av 
Björkhagaskolan och det igångsättningstillstånd som kommunstyrelsen beslutade 
om den 15 februari år 2017.  
 
I beslutet uppdrar kommunstyrelsen till förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltning att beställa projektering av utbyggnad av Björkhagaskolan 
av Fastigheter i Linde AB.  
_______________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
 Verksamhetschef Gr 
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BUN § 65   Dnr: BUN 2016/25 
 
Utvärdering av förändrade regler för helgomsorg 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Ansökan om helgomsorg ska ske fem dagar innan, senast kl 11.00 på måndagen. 

Beslutet om förändrade regler ska följas upp halvårsvis. Utvärdering sker ett 
halvår efter nämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 
I november 2015 togs ett beslut om att omsorgsbehov på nätter och helger ska 
anmälas till Nattviolen 7 dagar innan behovet av tillsyn finns. Anledningen till 
detta var att det upplevdes svårt att planera och bemanna verksamheten på så 
kort tid.              
 
Verksamhetschef Kristina Öhrn och enhetschef Marie Fredriksson Blom kom till 
beredande nämnd i mars år 2017.    
 
En förändring av anmälningstiden till 5 dagar för natt och helg, med sluttid 
klockan 11.00 måndag samma vecka som omsorgsbehovet finns, skulle inte leda 
till någon försämring sett utifrån bemanningssynpunkt för Nattviolens 
organisation.  

Vid en sådan eventuell förändring så skulle verksamheten fortsätta med aktuella 
rutiner och det skulle inte bli några egentliga förändringar för organisationen.  

En positiv aspekt är att man kan tillgodose föräldrarnas önskan om tillsyn i större 
utsträckning då, än vad man kan idag. 

__________ 
 
Delges: Verksamhetschef förskola 
 Enhetschef Nattviolen 
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BUN § 66   Dnr: BUN 2017/66 
 
Presentation av resultat från elevhälsodatabas ELSA 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Ann-Marie Naulén Lundin Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Peter 
Björklund från Folkhälsoteamet, kom till beredande nämnd i mars för att 
presentera resultatet från elevhälsodatabas ELSA. 
 
ELSA är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och Region Örebro län. 
Elevhälsans medicinska del och Region Örebro län har bland annat till uppgift 
att följa barn och ungas hälsa. Målsättningen är att använda gemensamma rutiner 
för insamling av de hälsofrågor som elever och vårdnadshavare fyller i inför 
hälsosamtalet hos skolsköterskan och skapa en gemensam databas.  
 
Elevhälsoenkäten innehåller bland annat frågor om skola, hälsa, levnadsvanor 
och är anpassat till elevens ålder. De barn/ungdomar svarat på enkäten går i 
förskoleklass, skolår 4, skolår 7 och gymnasiet år 1. 
 
Syftet med enkäten är att kunna följa och jämföra hälsoläget för barn och unga 
på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt i hela länet. Genom samarbetet får 
kommuner och Region Örebro län planeringsunderlag för hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för barn och unga. 
_____________ 
 
Delges: Ansvarig för elevhälsa 
 MAS vid barn- och utbildningsnämnden 
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BUN § 67   Dnr: BUN 2017/62 
 
Utvärdering av beslut om val av förskola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Nämnden ska få en utvärdering av tidigare beslut vid beredande nämnd i maj  
år 2017. 

Ärendebeskrivning 
Den 12 oktober år 2015 tog barn- och utbildningsnämnden beslut avseende val 
av förskola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade* att under första året efter placering 
avslå ansökan till annan förskola. Vid flytt till annat upptagningsområde kan val 
av förskola beviljas. 
 
Beslutet fattades utifrån att det framkommit att barn som fått placering på 
förskola kunde stå kvar i kö till annan förskola. Med dessa regler kunde inte 
gruppsammansättningen styras, vilket minskade möjligheterna att bedriva en 
pedagogisk verksamhet med hög kvalitet.  
 
Förvaltningen framförde innan beslutet att täta förändringar i barngruppernas 
sammansättning leder till oro såväl för det enskilda barnet som byter förskola 
som för barngrupperna. 
 
*BUN § 185/2015 
__________ 
 
Delges: Verksamhetschef förskola 
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BUN § 68   Dnr: BUN 2017/24 
 
Uppföljning demokratidagar 2016 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Tacka för informationen.  

Samt ger förvaltningschef i uppdrag att återrapportera till nämnden om 
förvaltningens fortsatta arbete utifrån Slutrapporten från målområdes-
beredningen för demokrati, integration och internationella kontakter vid 
beredande nämnd i maj år 2017. 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har lämnat en Slutrapport gällande 
målområdesberedning för integration, demokrati och internationella kontakter. 

Målområdesberedningens syfte var att svara på frågan; Vad vill du kunna 
påverka som kommuninvånare? 

Beredningen beslutade under våren år 2016 att inrikta sig mot gruppen barn och 
unga för att avgränsa beredningens arbete med frågan. Som ett led i arbetet fick 
Folkhälsoteamet i norra Örebro län uppdraget att genomföra en demokratidag för 
barn och unga. Demokratidagen hölls den 26 augusti och deltagare var elever 
och ungdomar från årskurs 7-9 Fröviskolan, Stadsskogsskolan, Storåskolan, 
elever och unga från Lindeskolan och SFI samt även gymnasieskola i Örebro, 
förtroendevalda politiker samt tjänstepersoner Lindesbergs kommun. Totalt 
deltog 92 personer varav 46 var ungdomar. 

Under demokratidagen hölls seminarier, med diskussioner utifrån olika 
frågeställningar:  

Trygghet 
- Hur upplever du tryggheten i skolan och på fritiden? Var är du mest trygg 

och var är du mest otrygg? 
- Hur kan man öka den upplevda tryggheten? 
- Vad tror du det beror på att killar känner sig tryggare än tjejer? 
- Något annat viktigt att ta upp om trygghet? 
Fritid 
- Vad tycker du är bra med fritidsmöjligheterna i Lindesbergs kommun? 
- Vad tycker du kan bli bättre med fritidsmöjligheterna i Lindesbergs 

kommun? 
- Vad saknar du att göra på fritiden? 
- Är det skillnad på utbudet av föreningsaktiviteter för tjejer och killar? 
- Upplever du att utbudget av fritidsaktiviteter är bättre för vissa 

åldersgrupper? Exempelvis att det finns bättre aktiviteter för ungdomar på 
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högstadiet eller att det finns bättre aktiviteter för ungdomar på gymnasiet? 
- Vad betyder delaktighet för dig? I vilka situationer/sammanhang känner du 

dig delaktig? 
- Är det viktigt att vara delaktig? 
- Upplever du at du kan påverka beslut som fattas som handlar om 

Lindesbergs kommun? Hur upplever du att du kan påverka besluten/ varför 
upplever du att du inte kan påverka besluten? 

- Vad är det bästa med att vara ung i Lindesbergs kommun 
- Om du fick ändra på en sak i Lindesbergs kommun. Vad skulle det vara? 
Arbete, bostad och kollektivtrafik 
- Hur mycket arbetsliv pratar man om i skolan? Vad har du för tankar kring 

ditt framtida arbetsliv? Vad jobbar du med om 5 år? Hur är möjligheterna att 
ordna med eget jobb (sommarjobb) om man är ung kille/tjej? 

- Tror du att det är lätt eller svårt att få bostad i Lindesberg den dag du vill 
flytta hemifrån? Tror du att du kommer att bo kvar i Lindesbergs kommun 
när du flyttar hemifrån? Vilken betydelse har eget boende för dig? 

- Vilken betydelse har kommunikationer för att du ska känna att du kan vara 
så delaktig i samhällslivet som du önskar. Vad tycker du om möjligheterna 
att åka kollektivtrafik inom/utanför kommunen? Hur tänker unga i allmänhet 
om framtidens resande? 

Skola 
- Vad tycker du är bra med din skola? 
- Vad tycker du kan bli bättre med din skola? 
- Är det skillnad mellan vad killar och tjejer tycker är bra och vad som kan bli 

bättre? 
- Om du går på högstadiet nu, tror du att du kommer att gå på Lindeskolan när 

du ska börja gymnasiet? 
 

Målområdesberedningens slutsatser är; 

- Fortsatt årlig demokratidag bör genomföras 
- Lindesbergs kommun ska arbeta mer med medborgardialoger och se till att 

allmänhetens synpunkter tas tillvara 
- Marknadsför allmänhetens möjlighet att påverka 

____________ 
 
Delges: Förvaltningschef 
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BUN § 69   Dnr: BUF2016/52 
 
Kunskapslyft barn och unga 2016-2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Föreslå att kommunstyrelsen beslutar anta dokumentet avseende Kunskapslyft 
barn och unga 2016-2022. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har tagit del av Samverkansdokument Kunskapslyft barn och unga 
2016-2022 version 1.3.3. 
 
Sedan år 2010 har Utvecklingsstrategi för Örebroregionen varit ett styrande och 
vägledande dokument för samtliga kommuner och Region Örebro län. Strategin 
fokuserar på fyra fokusområden, ett av dessa är ”Kunskap och kompetens”. I 
strategin framhålls att skolan är grunden för framtida kompetensförsörjning, för 
hela samhällets utveckling och inte minst för enskilda individer fatt ha ett bra liv. 
Särskilda mål finns för målområdet Kunskapslyft för barn och unga. 
 
Anledningen till att i en regional utvecklingsstrategi formulera mål inom 
skolområdet var att Örebroregionen hade behov av att höja skolresultaten. 
 
Sedan strategin antogs har årliga uppföljningar av målen gjorts. Uppföljningarna 
har visat brister i måluppfyllelsen. Mot bakgrund av det vill länets kommuner, 
Region Örebro län och Örebro Universitet fortsätta utvecklingsarbetet, detta 
synliggörs i samverkansdokumentet som avser perioden 2016-2022. 
 
Syftet med samverkansdokumentet är att staka ut riktningen för ett långsiktigt 
förbättringsarbete som ska bidra till ett ökat kunskapslyft för barn och unga i 
Örebroregionen. Ambitionen är att alla elever ska nå skolan mål. 
__________ 
 
Delges: Kommunstyrelsen 
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BUN § 70   Dnr: BUN 2017/60 
 
Budget 2018 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Henrik Arenvang informerade vid beredande nämnd om 
budgetprocessen inför år 2018. 

Kommunstyrelsen har inte antagit budgetramar för år 2018, som tidigare 
planerat, budgetprocessen kommer därför inte följa tidigare antagen tidplan. 

Förvaltningens kommer inte att presentera konsekvenser vid beredande nämnd i 
april på grund av ovanstående. 

___________ 
Delges: Förvaltningschef 
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BUN § 71   Dnr: BUF2016/254 
 
Åtgärder utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Nämnden har tagit del av redovisningen av åtgärder utifrån Skolinspektionens 
tillsyn. 

Ärendebeskrivning 
På barn- och utbildningsnämndens beredande nämnd den 13 mars 2017 redovisar 
förvaltningschefen några av de svar som skickats till Skolinspektionen efter 
deras tillsyn i Lindesbergs kommun under hösten 2016.  
- Redovisning av vidtagna åtgärder, fritidshem 
- Redovisning av vidtagna åtgärder, grundsärskola 
- Redovisning av vidtagna åtgärder, grundsärskola Brotorpsskolan 
- Redovisning av vidtagna åtgärder, gymnasiesärskolan 
- Redovisning av vidtagna åtgärder, Rockhammar 

  
Mot bakgrund av att bristerna var ganska få och att det i flera fall rörde sig om 
anmärkningar beslutade Skolinspektionens undervisningsråd efter tillsynen att 
det inte behövdes något särskilt återföringsmöte. 
 
Svar avseende tillsynen vid Stadsskogsskolan ska lämnas in till 
Skolinspektionen, senast den 11 april 2017. 
__________ 
Delges: Förvaltningschef 
 Verksamhetschef Gr, Gy 
 Utvecklingsstrateg 
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BUN § 72   Dnr: BUN 2017/56 
 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2016 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

De förbättringsområden som nämnden vill prioritera redan finns i barn- och 
utbildningsnämndens mål. 

Ärendebeskrivning 
Lindesbergs kommun har för sjunde året i rad deltagit i Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) jämförelseprojekt Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).  
 
Syftet med KKiK är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i 
styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna. 
 
Totalt medverkade 251 kommuner år 2016 och jämförelsen omfattar cirka 40 
mått ur ett medborgarperspektiv indelat i områdena: 
- Din kommuns tillgänglighet 
- Trygghetsaspekter i din kommun 
- Din delaktighet och kommunens information 
- Din kommuns effektivitet 
- Din kommun som samhällsbyggare 

 
Frågeställningar som berörde barn- och utbildningsnämndens områden var: 
- Hur många av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten får plats på 

önskat placeringsdatum? 
- Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom 

förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? 
- Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? 
- Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? 
- Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen? 
- Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? 
- Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet? 
- Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8? 
- Kostnad per betygspoäng 
- Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen 
- Kostnad per elev i ett gymnasieprogram 
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Barn- och utbildningsnämndens mål år 2017 beslutades den 2017-01-16*vara: 
- Barn och elever i Lindesberg är nöjda med sin förskola och skola 
- Eleverna i Lindesberg upplever att de är delaktiga i skolans verksamhet 
- Barn och unga ges en bra och trygg start i livet 
- Barn och elever i Lindesberg har tillgång till utbildning som ger goda 

möjligheter till egen försörjning. 
 
*BUN § 7/2017 
 
__________ 
Delges: Förvaltningschef 
 Verksamhetschefer 
 Utvecklingsstrateg 
 Kommunstyrelsen 
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BUN § 73   Dnr: BUN 2017/61 
 
Asylsökande som söker nationellt program 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Berörda elever beviljas skolgång och att beslutet utvärderas/omprövas årligen för 
att följa upp eventuella förändringar över tid. 
 
Beslutet berör endast elever bosatta i Lindesbergs kommun. I de fall Nora, 
Ljusnarsberg m fl. väljer samma modell anser förvaltningen att de ska betala 
interkommunal ersättning för sina elever enligt samma princip som gäller för 
övriga elever. 

Ärendebeskrivning 
Migrationsverket har fattat beslut om att ej ersätta asylsökande elever som 
påbörjar sin utbildning, nationellt program, efter det att de fyllt 18 år.  
 
Eleverna kan påbörja sin utbildning på språkintroduktionen innan de fyllt 18 år, 
då får förvaltningen ersättning för eleverna. Om de sedan når betyg motsvarande 
skolår 9 och blir behöriga till nationellt program, så anser Migrationsverket att de 
gör en nystart i skolan. Med följd att Migrationsverket inte längre betalar ut 
medel för dessa elever om de passerat 18 år. Frågeställningen är om Lindesbergs 
kommun kan finansiera dessa elevers skolgång. I dagsläget är antalet 3-5 elever. 
 
Yrkande 
Ordförande Linda Svahn (S), Zaki Habib (S), Kent Wanberg (S), Bengt 
Evertsson (MP) och Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar på bifall till förvaltningens 
förslag.  
 
Ordförande Linda Svahn finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Att dessa elever beviljas skolgång och att beslutet utvärderas/omprövas årligen 
för att följa upp eventuella förändringar över tid. 
 
Förvaltningens förslag berör endast elever bosatta i Lindesbergs kommun. I de 
fall Nora, Ljusnarsberg m fl. väljer samma modell anser förvaltningen att de ska 
betala interkommunal ersättning för sina elever enligt samma princip som gäller 
för övriga elever. 
_________ 
Delges: Verksamhetschef Gy 
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BUN § 74   Dnr: BUN 2017/63 
 
Kulturgaranti  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i mars informerade Zaki Habib (S) om möte i februari 
avseende Kulturgaranti Örebro län, där Zaki deltog på uppdrag av ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Lindesbergs kommun har tidigare ställt sig positiv till att alla barn ska få 
likvärdiga kulturupplevelser i ännu större utsträckning än tidigare. Det är av stor 
vikt att alla barn får kulturupplevelser oavsett var de bor eller hur deras socio-
ekonomiska bakgrund ser ut. 
 
Region Örebro län har en uttalad ambition genom Örebro läns kulturplan  
(2016-2019) att erbjuda barn och unga fler kulturinslag i förskola/skola. 
Regionen ska skapa förutsättningar så att det är möjligt för kommunerna att 
garantera kulturupplevelser för barn och unga från förskola/skola. 
Utgångspunkten är att alla barn och unga i Örebro län ska erbjudas ett likvärdigt 
utbud av god kvalitet och många kulturyttringar 
_______ 
Delges: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-04-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 75   Dnr: BUN 2017/115 
 
Extratjänster - Särskilt anställningsstöd enligt förordning 
2015:503 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Ärendet ska återkomma vid beredande nämnd i maj, med information om vilka 
tjänster som är aktuella inom förvaltningen, i formen Extratjänster. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i mars år 2017 lyftes ärendet Extratjänster finansierade av 
Arbetsförmedlingen. 
 
Verksamheter kan få stöttning i det dagliga arbetet. Och på så sätt ge möjligheter 
till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma ut i arbetslivet och 
får en meningsfull sysselsättning. Att anställa en person via Extratjänster kostar 
inget, då det är statligt subventionerat. Personen kan ha en Extratjänst i tolv 
månader. Arbetsförmedlingen kan sedan förlänga Extratjänsten med tolv 
månader om det bedöms som att det skulle vara bra för den sökande. 
 
Den 12 april hålls ett informationsmöte om Extratjänster, där ansvariga är 
arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och fackförbudget Kommunal. 
 
Samverkan har skett genom KÖS veckan innan nämndsammanträde. 
Fackförbundet Kommunal måste godkänna förslag på arbetsuppgifter kopplat till 
arbetsplatsen.  
_________ 
Delges: Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-04-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 76   Dnr: BUN 2017/111 
 
Månadsuppföljning mars 2017 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden delgavs budgetuppföljning per 31 mars 2017 
 
Verksamhet Budget 

avvikelse 
Jan-mars 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget 
avvikelse 
helår 

Grundskola 3,5 215,6 215,6 0,0 
Förskola 2,5 129,0 129,0 0,0 
Gymnasieskola -0,2 122,9 122,9 0,0 
Gemensam verksamhet -0,7 39,4 39,4 0,0 
Fritidshem 0,5 20,4 20,4 0,0 
Central verksamhet 0,7 16,8 16,8 0,0 
Särskola 0,2 10,5 10,5 0,0 
Kulturskolan 0,5 7,9 7,9 0,0 
Förskoleklass 0,2 11,6 11,6 0,0 
Gymnasiesärskola 0,1 4,2 4,2 0,0 
Fritidsgård 0,3 1,4 1,4 0,0 
Totalt (tkr) 7,7 579,7 579,7 0,0 
 
Samt att nämnden fick ta del av elevstatistik för förskola, grundskola samt 
språkintroduktionen. 
__________ 
Delges: Kommunstyrelsen 
 Förvaltningschef 
 Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-04-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 77 
 
Delegationsärenden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut och 
lägger dessa till handlingarna. 

Henrik Arenvang 
 Delegationsbeslut om beviljad ansökan om val av 

Ekbackens skola  
  

 
 Delegationsbeslut om beviljad ansökan om val av 

Hagabackens skola  
  

 
 Delegationsbeslut om beviljat inackorderingstillägg 

februari 2017  
  

 
2016-11-23 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Björkhagaskolan 2017-01-31, ärendenr Bjö 2017-11 - 
återkoppling till huvudmannen senast 2017-05-30  
Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-02-06 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Björkhagaskolan 2017-01, ärendenr Bjö 2017-10 -  
Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-02-07 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

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

  

 
2017-02-07 Delegationsbeslut om anmälan om diskriminering och 

kränkande behandling på Storåskolan, 2016-11-23 - 
2017-02-08 - Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-02-14 Tillförordnad förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen Peter Lundell 2017-02-15 och 
Kristina Öhrn 2017-02-21 till 2017-02-23   
Dnr BUN 2017/46 

  

 
2017-02-16 Delegationsbeslut om beviljat inackorderingstillägg 

februari 2017 Dnr BUN 2017/46 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-04-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017-02-16 Delegationsbeslut om beviljat inackorderingstillägg 
februari 2017 Dnr BUN 2017/46 

  

 
2017-02-28 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på förskolan Tallbacken 2017-01-13 - Dnr BUN 2017/5 
  

Björn Österby 
 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, 

Stadsskogsskolan  
  

 
 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Fröviskolan    
 
 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Hagabackens 

skola  
  

___________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-04-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 78 
 
Meddelanden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade meddelanden. 

Henrik Arenvang 
2017-01-11 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 

samverkansgrupp 2017-01-11  
  

 
2017-03-06 Promemoria om nämndernas ansvarsutkrävande från 

PWC och revisorerna  Dnr BUN 2017/69 
  

 

Tina Björk 
2017-01-31 Protokoll från samverkan Förskolor Västra 

samverkansgrupp 2017-01-31  
  

 

Kristina Öhrn 
2016-12-06 Protokoll från samverkan Förskolor Västra och Östra 

gemensam samverkansgrupp 2016-12-06  
  

 
2017-01-13 Protokoll från samverkan Förskolorna i Frövi  

2017-01-13  
  

 
2017-03-06 Protokoll från samverkan Förskolor Västra och Östra 

gemensam samverkansgrupp 2016-02-28  
  

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-04-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 79 
 
Goda exempel 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Utvecklingssamtal 
Linda Svahn (S) lyfter att det är positivt att skolor vid utvecklingssamtal 
presenterar den bedömningsmatris som används. 
 
I en bedömningsmatris uttrycks förväntningar på elevuppgifter genom kriterier 
och beskrivningar av kvalitativa nivåer. De kan används som bedömningsstöd av 
läraren när uppgifter ska bedömas men de kan även användas av eleverna i 
arbetet med uppgiften. 
_________ 
Delges: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 80 
 
Övriga frågor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lyfte nedanstående övriga frågor och  
beslutar att: 

Bjuda in Samhällsbyggnad i Bergslagen, för information om skötsel av 
utemiljöer. 

Ärendebeskrivning 
 
Utemiljöer 
Pär-Ove Lindqvist lyfter frågan vem som ansvarar för utemiljöer vid förskolor 
och skolor, ex borttagning av grus efter vinterns sandning. 
________ 
Delges: Förvaltningschef 
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