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Sammanträdesdatum 2017-06-12 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  

för protokoll 
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Plats och tid: 
 

Näset, kl. 9:00-10:00 

Beslutande: Linda Svahn (S) ordf 
Linda Andersson (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Bengt Evertsson (MP) 
Agnetha Lindkvist (V) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Tomas Klockars (M) tjänstgörande, ers vakant (C) 
Margaretha Skalin (S) tjänstgörande, ers Zaki Habib (S) vice ordf 
Mats Seijboldt (SD) tjänstgörande, ers Pamela Hopkins (SD) 
Sven Öberg (KD) tjänstgörande, ers Jenny Larsson (C) 
Liesel Ivarsson (C) tjänstgörande, ers Kent Wanberg (S) 
 

Övriga 
deltagare: 

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

Utses att 
justera 

Mats Seijboldt, ersättare Bengt Evertsson 

Justeringens 
plats och tid: 

 
Fredagen den 16 juni år 2017 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
109 - 128 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Mats Seijboldt 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
§109/2017 Allmänhetens frågestund  
  
§110/2017 Fördjupning förskola  
  
§111/2017 Internkontrollplan år 2018 
  
§112/2017 Information om ny grundskola samt ombyggnad av 

Brotorpsskolan 
  
§113/2017 Information om Brotorpskolans elever under 

byggnation 
  
§114/2017 Information om utemiljöer - Samhällsbyggnad 

Bergslagen 
  
§115/2017 Åtgärder efter tillsyn av Stadsskogsskolan hösten 

2016  
  
§116/2017 Fordonsprogrammets lokaler  
  
§117/2017 Skolskjuts till bussanslutning för gymnasieutbildning 

i Örebro 
  
§118/2017 Gymnasiesärskolans lokaler på Lindeskolan 
  
§119/2017 Information om elevhem 
  
§120/2017 Samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- 

och gymnasiesärskola mellan kommunerna i Örebro 
län 

  
§121/2017 Sporthallen i Fellingsbro  
  
§122/2017 Kontaktpolitikerbesök  
  
§123/2017 Månadsuppföljning maj 2017  
  
§124/2017 Nattviolens verksamhet  
  
§125/2017 Delegationsärenden 
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§126/2017 Meddelanden 
  
§127/2017 Informationsärenden 
  
§128/2017 Övriga frågor 
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BUN § 109/2017   Dnr: BUN 2017/68 
 
Allmänhetens frågestund  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Lisbeth Fasth lyfter den oro som finns inom SACO ( Sveriges akademikers 
centralorganisation) gällande lokaler. Dels gällande planer för nya lokaler för 
fordonsprogrammet. Där det finns en oro över att ökade kostnader för 
fordonsprogrammet kan leda till besparingar på övriga program, detsamma gäller 
uppstart av industriprogram. Det får heller inte leda till besparingar på så kallade 
tjejprogram till förmån för ökade kostnader på så kallade killprogram. 

Det finns även en facklig oro för lokaler och skolor där det är en dålig kvalitet på 
lokaler som leder till både en dålig arbetsmiljö och svårigheter vid rekryteringar. 

 
Delges:  
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BUN § 110/2017   Dnr: BUN 2017/177 
 
Fördjupning förskola  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att vid tre tillfällen under år 2017 redovisa 
fördjupning för de tre största verksamheterna.  Fördjupningens syfte är att belysa 
ekonomin från fler håll än bara i förhållande till budget. 
 
Vid beredande nämnd i maj så delgav ekonom Jessica Andersson en fördjupning 
gällande förskola. 
 
Två av tjugo förskolor aviserar ett underskott mot budget, -250 tkr. Ett 
underskott som i dagsläget kan finansieras gemensamt med små överskott på 
andra poster inom förskolans verksamhet. 
 
Barnantal per enhet den 15 april år 2017 var mellan 14 till 100 barn, på de egna 
kommunala förskolorna. Till hösten förväntas de mindre enheterna minska 
ytterligare. Det är en stor utmaning att finansiera och bemanna förskolan under 
öppettider samt ha en likvärdig förskola i hela kommunen. Skillnaderna är stora 
och samtidigt finns ett stort tryck på budget för barn i behov av särskilt stöd. 
 
Det är svårt att prognosticera asylverksamheten. När det gäller extraordinära 
kostnader som Migrationsverket ska finansiera väntar förvaltningen på beslut på 
ansökningar så långt tillbaka som år 2015. 
 
Delges: Verksamhetschef förskola 

Ekonomi 
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BUN § 111/2017   Dnr: BUN 2017/171 
 
Internkontrollplan år 2018 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

- Godkänna föreslagna förändringar och anta internkontrollplanen för 2018,  
efter tillägg gällande hantering av kemikalier i skolans lokaler.  

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför genom internkontroll en 
kontinuerlig översyn av vitala delar av verksamheten. 

Internkontrollen består av en bruttolista med kontrollmoment som varje år ses 
över. Ledningsteamet för barn- och utbildningsförvaltningen har i april 2017 
gjort översyn av befintliga kontrollpunkter och föreslår kontroll av följande 
processer/rutiner med risker:  

- Delegationsordning: Beslut fattas utan korrekt delegation från nämnd.  
- Arkivering: Dokument hanteras på ett felaktigt sätt.  
- IT-säkerhet/-sårbarhet, förvaltningens system: Brister i verksamheten samt 

dokumentation.  
- Frånvarorapportering: Ogiltig frånvaro rapporteras inte in i systemet.  
- Individärenden: Felaktiga beslut i individärenden.  
- Verkställighet av nämndbeslut: Beslut fattat av nämnd har inte genomförts.  
- Hantering av kemikalier i skolans lokaler: Olycksfall beroende på bristfällig 

förvaring och hantering av kemikalier.  
- Registerkontroll: Tjänster besätts med personal med notering i 

belastningsregistret.  
- Uppdragshandlingar: Personal saknar undertecknade uppdragshandlingar.  
- Interkommunala bidrag: Pengar utbetalas felaktigt till utomstående.  
- Reglemente ekonomiska transaktioner: Felaktig hantering av rekvisitioner.  
- Asylintäkter: Ej säkerställda intäkter.  
- Upphandling/inköp: Avtalsotrohet.  
- Representation: Missbruk och ej regelmässigt korrekt.  
- Fristående förskolor: Felaktigt utbetalat månadsbidrag.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
Att godkänna föreslagan förändringar och anta internkontrollplanen för 2018 
 
Delges: Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef, Verksamhetschefer, utvecklingsstrateg 
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BUN § 112/2017   Dnr: BUF2015/236 
 
Information om ny grundskola samt ombyggnad av 
Björkhagaskolan och Brotorpsskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Projektsamordnare Irene Eriksson kom till beredande nämnd i maj för att 
informera nämnden om arbetet kring projektering av Björkhagskolan. 

Björkhagaskolan ligger först i ledet för projektering, underlaget för den 
ombyggnationen ska vara klart för att anbud i början av sommaren och 
förhoppningsvis är det klart för byggstart det tredje kvartalet år 2017. Då 
byggnationen är klar flyttas elever från Kristinaskolan för att ge utrymme för 
elever från Brotorpsskolan, under ombyggnation av Brotorpsskolan 

Det kommer att hållas extra sammanträde för detaljplan gällande ny 
grundskola/högstadieskola. 

Vid beslutande nämnd i maj år 2017 tog barn- och utbildningsnämnden beslut 
om att föreslå att Samhällsbyggnad Bergslagen beslutar att ta bort den vägchikan 
som idag finns norr om Brotorpsskolan. 

 
 
Delges: Verksamhetschef Gr 
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BUN § 113/2017   Dnr:  
 
Information om Brotorpskolans elever under byggnation 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef för grundskolan Peter Lundell delger nämnden om 
förvaltningens förslag på fördelning av Brotorpsskolans elever under 
ombyggnation av Brotorpsskolan. 
 
Alt 1 
Att årskurser 4-6 inklusive nya elever har skolgång på Kristinaskolan,  
övriga elever på Brotorpsskolan 
 
Alt 2 
Att årskurser 3-5 går på Kristinaskolan och F-2 samt årskurs 6 går på 
Brotorpsskolan.  
 
Ombyggnationen av Brotorpsskolan kommer att ske för att ta emot elever från 
Kristinaskolan (BUN § 48/2017, 2017-03-13). 
 
Delges: Verksamhetschef Gr 
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BUN § 114/2017   Dnr:  
 
Information om utemiljöer - Samhällsbyggnad Bergslagen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har lyft frågan gällande utemiljöer vid förvaltningens verksamheter. 
Förvaltningen har bjudit in Samhällsbyggnad Bergslagen till nämndens 
beredande nämnd i augusti år 2017 för att diskutera utemiljöer och lokalvård av 
innemiljöer. 
 
Delges: Samhällsbyggnad Bergslagen 
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BUN § 115/2017   Dnr: BUF2016/254 
 
Åtgärder efter tillsyn av Stadsskogsskolan hösten 2016  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
 
Nämnden har tagit del av redovisade åtgärder med anledning av påtalade brister i 
regelbunden tillsyn av Skolinspektionen år 2016. 
 
Efter tillsynen av Stadskogsskolan påtalades brist inom området Förutsättningar 
för lärande och trygghet. 
 
För varje påtalad brist anges  
- Vad som har gjorts för att avhjälpa bristen och hur det har gjorts 
- Ansvarig/ansvariga (funktion) för att genomfröa åtgärderna och övriga 

funktionser eller grupper som involveras i arbetet 
- När arbetet inleddes och avslutades eller beräknas avslutas 

 
Samt redovisning av uppföljning och utvärdering, hur förvaltningen har följt upp 
och utvärderat för att försäkra sig om att åtgärderna för respektive brist gett 
avsett resultat. Skolinspektionen vill att förvaltningen beskriver 
- Vilka metoder som har använts för att följa upp och utvärdera åtgärderna 
- Ansvarig funktion för uppföljning och utvärdering. 

 
Skolinspektionen vill ha en beskrivning av resultatet av vidtagna åtgärder för 
varje påtalad brist utifrån den värdering som gjorts. 
 
Delges: Verksamhetschef Gr 
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BUN § 116/2017   Dnr: BUF2016/18 
 
Fordonsprogrammets lokaler  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Ärendet ska återkomma med en bredare ekonomisk kalkyl. 

Ärendebeskrivning 
 
Vid beslutande nämnd i maj år 2017 beslutade nämnden att förvaltningen skulle 
presentera ekonomi och MBL-protokoll för underlag till beslut vid sammanträdet 
i juni år 2017. 
 
Vid beredande nämnd i april delgavs nämnden ritningar för om- och tillbyggnad 
avseende fordonsprogrammet vid Lindeskolan. 
 
Förvaltningen har inte genomfört MBL-förhandling. 
 
Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschef Gy 
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BUN § 117/2017   Dnr: BUN 2017/155 
 
Skolskjuts till bussanslutning för gymnasieutbildning i Örebro 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Ordförande ska besvara skrivelsen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har mottagit en skrivelse om skjuts till bussanslutning, den 24 
april 2017 (BUN2017/155-1). 
 
I skrivelsen lyfts frågan från vårdnadshavare om skjuts till bussanslutning för 
vidare resa till gymnasieutbildning i Örebro. 
 
Delges:  
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BUN § 118/2017   Dnr: BUF2016/185 
 
Gymnasiesärskolans lokaler på Lindeskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Ge förvaltningschef i uppdrag att återkomma hur en ombyggnation kan göras på 
ett billigare sätt och vilken prioritering verksamheten har på föreslagna delar i 
förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Maria Fossen-Lundborg från FALAB och rektor för särskolan Gunnar Stengarn 
kom till beredande nämnd i maj för att presentera SWECO:s 
ombyggnad/skissförslag från den 11 april år 2017 (BUN 2016-185-7). 
 
Särskolans nuvarande lokaler är i behov av ombyggnad. 
Nuvarande lokaler är mörka och korridorer och passager upplevs som trånga och 
utgör ett problem för verksamheten. Behovet av att tillskapa avgränsningar för 
elever med särskilda behov för att arbeta ostört från intryck sker idag med 
tillfälliga väggar, skärmväggar och enklare draperier vilket skapar ett rörigt 
intryck med otydligt definierade rumsligheter. 
 
Nuvarande entréer är dåligt markerade vilket utgör ett problem för synsvaga. 
 
Om ombyggnation sker utifrån det förslag som presenterades vid beredande 
nämnd i maj år 2017 så har FALAB meddelat att det är resulterar i kostnad av  
13 mnkr. 
 
Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschef Gr 
Rektor Särskolan 
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BUN § 119/2017   Dnr: BUN 2017/173 
 
Information om elevhem 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Det är många som är sökande till idrottscollege som är i behov av boende i 
Lindesberg. Förvaltningen ser över möjligheter till gemensamma middagar för 
de elever på Lindeskolan som inte har elevboende på Lindeskolans område utan i 
lägenheter. 
 
Det elevboendet med 14 rum, som står på Lindeskolans område vid Lindesjön 
har tillfälligt bygglov har funnits i tre år. Det tillfälliga bygglovet är på fem år 
med eventuell möjlighet till förlängning. 
 
Delges:  
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BUN § 120/2017   Dnr: BUN 2017/178 
 
Samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och 
gymnasiesärskola mellan kommunerna i Örebro län 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Godkänna reviderat kommunalt samverkansavtal för utbildningar inom 
gymnasie- och gymnasiesärskola mellan kommunerna i Örebro län. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av reviderat kommunalt 
samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola mellan 
kommunerna i Örebro län (BUN 2017/178-2). 
 
Samtliga kommuner i Örebro län har beslutat att samverka kring utbildningar inom 
gymnasie- och gymnasiesärskola. Syftet med samverkansavtalet är att erbjuda 
ungdomar i Örebro län ett stort utbud av utbildningar där de konkurrerar om plats på 
lika villkor oavsett hemkommun. Syftet är också att följa skollagens intentioner i 15 
kapitlet § 30 om att ”Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska 
så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.” Ytterligare 
ett syfte är att möjliggöra samverkan mellan kommuner för att höja kvaliteten på 
utbildningarna och ta gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen i regionen. 
Detta regleras även i det överenskomna mellan kommunerna i Örebro län strategiska 
samverkansdokumentetet ”Samverkansdokument – Kunskapslyft barn och unga 
2016-2022”.  
 
Denna reviderade version utgår ifrån att GySam-gruppen (ansvariga chefer från 
samtliga kommuner, utbildningsförbund och utvecklingsledare från Region Örebro 
län) såg behov av att förtydliga och strukturera om avtalet.  
 
Parterna i detta avtal är följande kommuner och utbildningsförbund: Degerfors, 
Hällefors, Karlskoga, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Sydnärkes 
utbildningsförbund och Örebro. 
 
 
Delges: Förvaltningschef 

Verksamhetschef Gy 
Verksamhetschef Gr 
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BUN § 121/2017   Dnr:  
 
Sporthallen i Fellingsbro  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Ärendet utgår. 

 

Ärendebeskrivning 
 
 

 
 
 
Delges:  
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BUN § 122/2017   Dnr: BUN 2017/47 
 
Kontaktpolitikerbesök  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Rapporter från kontaktpolitikerbesök ska lämnas till diariet, för att sedan delges 
nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 
Nämnden delgavs Linda Anderssons (S) rapport från verksamhetsbesök vid 
förskolan Slangbellan. 
 
Delges:  
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BUN § 123/2017   Dnr: BUN 2017/205 
 
Månadsuppföljning maj 2017  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Överlämna månadsuppföljning för maj år 2017 till kommunstyrelsen samt 
uppmanar förvaltningen att hålla budget. 

 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden delgavs budgetuppföljning och investeringar,  
per 31 maj år 2017: 
 
 Verksamhet  Budget 

avvikelse  
jan-maj  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Budget  
avvikelse 
helår  

Grundskola  -2,0 218,8 217,8 -1,0 
Förskola  3,4 130,7 130,7 0 
Gymnasieskola  0,3 125,1 125,1 0 
Gemensam verksamhet  -0,5 40,9 40,9 0 
Fritidshem  0,3 20,9 20,9 0 
Central verksamhet  1,0 16,8 16,8 0 
Särskola  0,1 10,7 10,7 0 
Kulturskolan  0,6 8,3 8,3 0 
Förskoleklass  0 11,8 11,8 0 
Gymnasiesärskola  0,2 4,4 4,4 0 
Fritidsgård  0,3 1,4 1,4 0 
Totalt (tkr)  4,0 589,5 588,5 -1,0 
     

Investeringsprojekt  Utgift  Prognos 
helår  

Budget 
2017  

Budget  
avvikelse 
helår  

Undervisningsinventarier  
Gymnasieskolan  

0  0,5  0,5  0  

Inventarier ny förskola  0,1  1,2  1,2  0  
Totalt  0,1  1,7  1,7  0  

 
 
Delges: Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
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BUN § 124/2017   Dnr: BUN 2017/179 
 
Nattviolens verksamhet  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Ha sova-kvar som försöksverksamhet. Att vårdnadshavarna till de barn som har en 
sluttid efter klockan 22.30 får välja om de vill att deras barn ska få stanna kvar och 
sova men att de hämtas 06:30 nästkommande morgon istället, från och med den  
1 september 2017, med en utvärdering av försöksverksamheten efter ett halvår.  

Samt se vilka konsekvenser det blir vid en samordning av Nattviolens 
verksamhet gällande personal, kostnader, avstånd mm, till beredande nämnd i 
september år 2017. 

 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i maj tog nämnden del av beskrivning av Nattviolens 
verksamhet, regler och riktlinjer samt eventuella medföljande konsekvenser för 
kommunen, personal, barn och vårdnadshavare och en presentation av 
verksamhetschef för förskolan Kristina Öhrn och förskolechef för Nattviolen 
Marie Fredriksson Blom. 
 
Nattviolens verksamhet är till för de barn som har ett omsorgsbehov som sträcker 
sig utöver ramen av den ordinarie förskolans- och fritidshemmets verksamhetstider. 
Det gäller ett omsorgsbehov som finns för kvällar, nätter och helger.  
 
Nattviolens verksamhet finns på tre av kommunens förskolor. Hagabackens förskola 
i Guldsmedshyttan, Tallbackens förskola i centrala Lindesberg samt Skogsdungens 
förskola i Frövi. 
 
När det gäller barnens vistelsetider är det de faktiska tiderna för behov som ligger 
till grund. Om vårdnadshavaren har ett faktiskt omsorgsbehov mellan klockan 
19.00-01.30 så är det den tiden som gäller och barnet får hämtas klockan 01.30. 
Konsekvensen av detta är att barnen oftast hämtas sovande av sina föräldrar och 
föräldrarna upplever att barnen får en störd nattsömn och har svårt att somna om när 
de kommer hem. 
 
Ett förslag från förvaltningen är att vårdnadshavarna till de barn som har en sluttid 
efter klockan 22.30 får välja om de vill att deras barn ska få stanna kvar och sova 
men att de hämtas 06.30 nästkommande morgon istället. Sluttiden kl 06.30 är den tid 
som barnen idag flyttas över till sin ordinarie förskola, för att där äta frukost. 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Lindesberg är en kommun som arealmässigt är väldigt stor och därför har det varit 
bra att Nattviolen varit placerad på förskolor som ligger centralt samt i söder och 
norr för att ha möjlighet att hålla en hög servicenivå för kommunmedborgarna. 
Däremot kan det ses som viktigt att ytterligare utveckla och förbättra den 
verksamhet vi har idag för att höja kvalitén genom att ha verksamheten på en fast 
plats. 
 
 
Delges: Verksamhetschef förskola 

Förskolechef Nattviolen  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2017-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 125/2017 
 
Delegationsärenden 

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

 
2017-05-02 Beslut om ansökan om tilläggsbelopp höstterminen 2017  

Dnr BUN 2017/114 
  

 
2017-05-02 Beslut om ansökan om tilläggsbelopp höstterminen 2017, 

Solberga förskolor Dnr BUN 2017/139 
  

 
2017-05-08 Yttrande angående anmälan om sexuella trakasserier, 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ärende ANM 
2017/55 Dnr BUN 2017/150 

  

Henrik Arenvang 
 Delegationsbeslut om beviljad ansökan om val av 

Stadskogsskolan  
  

 
 Delegationsbeslut om beviljad ansökan om val av 

Fröviskolan  
  

 
2017-03-10 Delegationsbeslut - Avtal med Tempus Information 

Systems AB om tillfällig upplåtelse av system för 
närvaroregistrering för perioden 2017-09-01 - 2017-12-
31 Dnr  

  

 
2017-03-29 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Storåskolan 2016-12-16, ärendenr 33/2017 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-04-10 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 

  

 
2017-04-10 Delegationsbeslut av Marta Eriksson om beviljat 

inackorderingstillägg, mars 2017 Dnr BUN 2017/46 
  

 
2017-04-11 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på förskolan Kristallen 2017-03-23 - återkoppling till 
huvudmannen senast 2017-05-12 Dnr BUN 2017/5 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2017-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2017-04-11 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Stadsskogsskolan 2, 2017-03-30, ärendenr 1 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-04-11 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Rockhammars skola 2017-03-21 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-04-12 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Stadsskogsskolan 2017-04-01 - ärendet bedöms utrett 
och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-04-13 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Brotorpsskolan 2017-04-10 - återkoppling till 
huvudmannen senast 2017-06-30 Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-04-13 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Rockhammars skola 2017-04-11 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-04-27 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Rockhammars skola 2017-05-02 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-05-08 Kompletterande yttrande om förutsättningarna för 

anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd, dnr 71-2017:2402 
Dnr BUN 2017/100 

  

 
2017-05-31 Tilläggsbelopp i egen grundskoleverksamhet 

höstterminen 2017 - reviderad 2017-05-31 Dnr BUN 
2017/193 

  

Peter Lundell 
 Beslut om beviljat val av Stadskogsskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Stadskogsskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Kristinaskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Kristinaskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Kristinaskolan    
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2017-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Beslut om beviljat val av Kristinaskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Kristinaskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Kristinaskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Brotorpsskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Stadsskogsskolan    
 
 Beslut om att avslå val av Brotorpsskolan    
 
 Beslut om att avslå val av Brotorpsskolan    
 
 Beslut om att avslå val av Brotorpsskolan    
 
 Beslut om att avslå val av Brotorpsskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Brotorpsskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Brotorpsskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Fröviskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Brotorpsskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Kristinaskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Fröviskolan    
 
 Beslut om beviljat val av Stadsskogsskolan    
 
2017-01-12 Ytterligare komplettering av tidigare svar i anmälan av 

Rockhammars skola utifrån händelser i november 2016, 
dnr 41-2016:7456 Dnr BUF2016/283 

  

 
2017-01-13 Utredning och svar på anmälan om skolsituationen för 

elever vid Hagabackens skola Dnr BUN 2016/10 
  

 
2017-04-12 Delegationsbeslut - Yttrande i anmälan om 

skolsituationen för elev vid Rockhammars skola, dnr 45-
2017:2912 Dnr BUN 2017/125 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2017-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017-04-28 Komplettering av yttrande i anmälan om skolsituationen 
för elev vid Rockhammars skola, dnr 45-2017:2912 Dnr 
BUN 2017/125 

  

 
2017-05-08 Komplettering av yttrande i anmälan om skolsituationen 

för elev vid Rockhammars skola samt svar på frågor 
kring ny händelse 2017-05-02, dnr 45-2017:2912 Dnr 
BUN 2017/125 

  

Bjorn Osterby 
 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, 

Stadsskogsskolan  
  

 
 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Storåskolan    
 
 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Storåskolan    

Gunnar Verngren 
2017-05-02 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Brotorpsskolan 2017-04-07, ärendenr 11 - 
återkoppling till huvudmannen senast 2017-06-30 Dnr 
BUN 2017/5 

  

 
 
Delges:  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2017-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 126/2017 
 
Meddelanden 

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

 

 Henrik Arenvang 
2017-02-08 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 

samverkansgrupp 2017-02-08  
  

 
2017-02-09 Projektplan om Styrning av grundskolan avseende 

elevers måluppfyllelse Dnr BUN 2017/145 
  

 
2017-03-08 Protokoll från samverkan barn- och 

utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2017-03-08  
  

 
2017-04-03 Månadsrapport februari 2017 Dnr BUN 2017/59   
 
2017-04-06 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Rockhammar skola, 2017-03-24, - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

Tina Bjork 
2017-03-28 Protokoll från samverkan Förskolor östra 

samverkansgrupp 2017-03-28  
  

Marie Fredriksson-Blom 
2017-02-13 Protokoll från Storåskolans samverkansgrupp 2017-02-

13  
  

 
2017-04-04 Protokoll från Förskolor Norra samverkansgrupp 2017-

04-04  
  

 

Ann-Charlotte Hagelberg 
2017-02-22 Protokoll från samverkan Förskolor västra 

samverkansgrupp 2017-02-22 Dnr  
  

Peter Lundell 
2017-04-20 Begäran om yttrande angående anmälan om sexuella 

trakasserier, Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
ärende ANM 2017/55 Dnr BUN 2017/150 
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 Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kristina Ohrn 
2017-03-28 Protokoll från samverkansgrupp Förskolorna i Frövi 

2017-02-08 Dnr  
  

Bjorn Osterby 
2017-04-26 KS § 55 Sammanställning av synpunkter inkomna till 

barn- och utbildningsnämnden juli-december år 2016 
Dnr BUF2016/2 

  

Lars Speziali 
2017-04-27 Protokoll från Stadsskogsskolans samverkansgrupp 

2017-04-27 Dnr  
  

Gunnar Stengarn 
2017-03-30 Protokoll från Särskolans samverkansgrupp 2017-03-30 

Dnr  
  

Linda Svahn 
2017-04-03 Synpunkt på tillsvidareanställning och vidareutbildning 

av barnskötare - med svar från barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn 2017-04-
05 Dnr BUN 2017/2 

  

 
 
Delges:  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  2017-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 127/2017 
 
Information om goda exempel 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Lägga informationsärenden till handlingarna. 

 
Delges:  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 128/2017 
 
Övriga frågor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lyfte inga övriga frågor 

 
Delges:  
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