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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-09-11 

Anslaget sätts upp  2017-09-19 Anslaget tas ned 2017-10-11   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 BUN 

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

 

 

 

  

Plats och tid: 

 

Näset, kl. 9:00-09.55 

Beslutande: Linda Svahn (S) ordf 

Linda Andersson (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Zaki Habib (S) vice ordf 

Kent Wanberg (S) 

Bengt Evertsson (MP) 

Agnetha Lindkvist (V) 

Tjänstgörande 

ersättare: 

Tomas Klockars (M) tjänstgörande, ers Pamela Hopkins (SD) 

Margaretha Skalin (S) tjänstgörande, ers vakant (C) 

Sven Öberg (KD) tjänstgörande, ers Birgitta Duell (SD) 

Liesel Ivarsson (C) tjänstgörande, ers Jenny Larsson (C) 

 

Övriga 

deltagare: 

Henrik Arenvang, förvaltningschef 

Björn Österby, utvecklingsstrateg 

Klas Friman, TCO 

Nina Eskola, Kommunal 

Jessica Brogren, sekreterare 

 

Utses att 

justera 

Bengt Evertsson ersättare Liesel Ivarsson 

Justeringens 

plats och tid: 

Lindesbergs kommunkansli, måndagen den 18 september år 2017 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Jessica Brogren 

 

Paragraf 

 

148-161,  

163 - 166 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Linda Svahn 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Bengt Evertsson 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

BUN § 148/2017 Information från Samhällsbyggnad Bergslagen 

  

BUN § 149/2017 Avvikelser inom Elevhälsans medicinska insats vårterminen 

2017 

  

BUN § 150/2017 Kostnader Fordons- och transportprogrammet Lindeskolan  

år 2017 

  

BUN § 151/2017 Statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper i förskola 

  

BUN § 152/2017 Familjecentral i Lindesbergs kommun 

  

BUN § 153/2017 Tillsvidareanställning av yrkeslärare 

  

BUN § 154/2017 Information om rekrytering av rektorer och förskolechefer 

  

BUN § 155/2017 Stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända elever 

  

BUN § 156/2017 Digital kompetens 

  

BUN § 157/2017 Revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 

  

BUN § 158/2017 Projekt Hemmaplanslösning 

  

BUN § 159/2017 Redovisning av olycksfall, vårterminen 2017 

  

BUN § 160/2017 UngVux  

  

BUN § 161/2017 Remiss från kommunstyrelsen om motion från Bo Carlqvist 

(L) om ungdomsgård i Lindesberg 

  

BUN § 162/2017 Remiss om kulturgaranti för alla barns rätt till professionell 

kultur i förskola och skola, Örebro läns kulturplan 2016-2019 

  

BUN § 163/2017 Delegationsärenden 

  

BUN § 164/2017 Meddelanden 

  

BUN § 165/2017 Informationsärenden 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 166/2017 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 148   Dnr:  

 

Information från Samhällsbyggnad Bergslagen 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka John Storm och Marina Bryngelsson från Samhällsbyggnad Bergslagen 

för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid beredande nämnd i september kom John Storm och Marina Bryngelsson från 

Samhällsbyggnad Bergslagen till barn- och utbildningsnämnden. John Storm är 

arbetsledare för Park/Fastighet och Marina Bryngelsson är kvalitetsledare för 

lokalvård. 

 

Nämnden har bjudit in representanter från Samhällsbyggnad Bergslagen för att 

diskutera lokalvård och utemiljöer kring nämndens verksamheter* och samarbete 

vid om- och nybyggnationer. 

 
*Lindesberg Arena lokalvård sköts av annan utförare 

 

 
________  
Meddelas för åtgärd:  

 

För kännedom:  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 149   Dnr: BUN 2017/232 

 

Avvikelser inom Elevhälsans medicinska insats vårterminen 2017 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Godkänna redovisningen av avvikelser inom elevhälsans medicinska insats 

vårterminen år 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

För att fullgöra vårdgivarens anmälningsansvar enligt Lex Maria för elevhälsans 

medicinska insats har Lindesbergs kommun, barn- och utbildningsförvaltningen 

gett uppdraget till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats i 

Lindesbergs kommun. Uppdaget innebär ett ansvar för anmälningsskyldigheten 

enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering inom elevhälsans medicinska 

insats i samverkan med medicinsk ledningsansvarig skolsköterska, skolläkare 

och verksamhetsansvariga inom förvaltningen. 

 

Under perioden 1 januari år till och med 20 juni år 2017 har fem rapporterade 

avvikelser inkommit. Re av dessa rör samma område och har sammanförts till en 

avvikelserapport. Avvikelser är inom nedanstående områden: 

- Vaccination utförd utan medgivande från vårdnadshavare 

- Inskrivning av elever på Björkhagaskolan (3 st rapporter) 

- Avvikelser utifrån basprogram inom elevhälsans medicinska insats 

 
________  
Meddelas för åtgärd:  

 

För kännedom:  

Enhetschef för elevhälsa 

MAS vid BUN 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 150   Dnr: BUF2016/18 

 

Kostnader Fordons- och transportprogrammet Lindeskolan år 

2017 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen och bjuder in rektor för fordonsprogrammet för 

återrapport vid beredande nämnd i oktober år 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid beredande nämnd i september redovisade ekonom för gymnasieskolan Marta 

Eriksson kostnader för fordons- och transportprogrammet. 

 

På fordons- och transportprogrammet på Lindeskolan finns tre inriktningar: 

- Personbil 

- Lastbil och mobila maskiner 

- Transport 

 

Elevantalet var under vårterminen år 2017 totalt 62 på fordonsprogrammet:  

- 24 st Fordons- och transportprogrammet 

- 14 st Personbil 

- 9 st Lastbil och mobila maskiner 

- 15 st Transport 

 

Kostnader avseende fordonsprogrammet år 2017: Kronor 

Hyra fordonsprogrammet 2 656 000 

Personalkostnader fordonsprogrammet 5 900 000 

(varav programövergripande) 1 100 000 

Övriga kostnader: 

- (programövergripande) skolutveckling, måltider  

- Personbil: Läromedel, skyddskläder 

- Lastbil: Läromedel, skyddskläder 

- - Transport: Läromedel, skyddskläder, leasingavgifter 

1 350 000 

190 000 

160 000 

120 000 

880 000 

Summa 9 900 000 

Antal elever 62 st  

Snittkostnad per elev vårterminen år 2017 160 000 

 
_______  
Meddelas för åtgärd:  

Verksamhetschef Gy 

Rektor fordonsprogrammet  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 151   Dnr: BUN 2017/153 

 

Statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper i förskola 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 

Tacka för informationen. 

  

Ärendebeskrivning 
Ekonom Jessica Andersson kom till beredande nämnd i september år 2017 för att 

informera nämnden om statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper i 

förskola. 

 

Sedan hösten år 2015 söker Lindesbergs kommun statsbidrag från Skolverket för 

mindre barngrupper i förskolan. Dels kan huvudmannen söka bidrag för att minska 

barngruppens storlek och dels kan huvudmannen söka för att undvika en utökning av 

barngruppens storlek. 

 

Skolverket har inför 2017/18 fått in fler ansökningar än vad det finns i bidrag att 

fördela. Därför har Skolverket gjort urval. Det innebär för Lindesbergs kommun att 

3 153 000 kr beviljats av sökt bidrag 4 442 500 kr för 2017/18. Skolverket har i 

första hand prioriterat förskolor med de största barngrupperna i Sverige. Vid flera 

sökande med samma storlek på barngrupperna har Skolverket prioriterat de 

förskolor som har lägst personaltäthet. 

 

2015/16 ansökte Lindesbergs kommun 2 400 000 kr, beviljades hela beloppet och 

fick redovisningen godkänd med 0 kr i återkrav.  

 

2016/17 ansökte Lindesbergs kommun 3 570 000 kr och beviljades hela beloppet 3 

570 000 kr. Redovisning hösten 2017.  

 

2017/18 sökte Lindesbergs kommun 4 442 500 kr och beviljades 3 153 000 kr. 
 
________  
Meddelas för åtgärd:  

 

För kännedom:  

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 152   Dnr: BUF2016/206 

 

Familjecentral i Lindesbergs kommun 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

 

Tacka för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 november år 2016 att: 

Förvaltningen ska ha som inriktning att starta upp verksamhet i Fellingsbro 

under hösten år 2017, under förutsättning att det finns ekonomiska 

förutsättningar. 

 

Den 5 september år 2017 var det invigning av Familjecentral i Fellingsbro, som 

kommer ha öppettider under tisdagar och torsdagar fram till jul år 2017. 

 
________  
Meddelas för åtgärd:  

 

För kännedom:  

Verksamhetschef förskola 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 153   Dnr: BUF2016/299 

 

Tillsvidareanställning av yrkeslärare 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Uppföljning av beslut om tillsvidareanställning av yrkeslärare ska ske vid 

beredande nämnd i september år 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 16 januari år 2017 att göra 

undantag från praxis att ej erbjuda fastanställning för icke legitimerade 

yrkeslärare. Och att det 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 önskar en uppföljning 

halvårsvis utifrån nämndens beslut. 

 

Förvaltningen återkommer i ärendet vid beredande nämnd i september år 2017. 

 
________  
Meddelas för åtgärd:  

Verksamhetschef Gy 

 

För kännedom:  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 154   Dnr: BUN 2017/241 

 

Information om rekrytering av rektorer och förskolechefer 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Henrik Arenvang informerade beredande nämnd i september år 

2017 om rekrytering av rektorer och förskolechefer. 

 

Nämnden tar del av ledningsorganisationen inom barn- och 

utbildningsförvaltningen: 

 

Förskolechefer:  

Marie Fredriksson Blom Ramshyttan, Lysmasken, Hagabacken, 

Nattviolen 

Elionor Pettersson Stadsskogen, Kungsfågeln, Kristallen 

Monika Lindström Björken, Kyrkberget, Stöttestenen 

Tina Björk Tallbacken, Grönsiskan, Haga 

Anna Luth tf Malin 

Agnesdotter 

Bergknallen, Gläntan, Lönngården, 

Mosebacke, 

Fjärilen 

Jenny Risberg Mariedal, Skogsdungen, Näsby 

  

Grundskola  

Daniel Gissberg, rektor Hagabackens skola F-3, Ramshyttans skola F-6 

Christian Lund, rektor Storåskolan 4-9 

Lars Speciali, rektor 

Elisabeth Falk, bitr rektor 

Nils Rutqvist, bitr rektor 

Stadsskogsskolan 7-9 

Michael Tybell, rektor Brotorpsskolan F-6 

Bengt Johansson, rektor 

Anna Unosson, bitr rektor 

Kristinaskolan F-6 

Lena Warvne, rektor 

Ingela Hindermith, bitr rektor 

Sandra Marcusson, bitr rektor 

Björkhagaskolan F-6 

Johan Ringaby, rektor Ekbackens skola F-6 

Linda Persson, tf bitr rektor Vedevågs skola F-6 

Gunnar Verngren, rektor Rockhammars skola F-3 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Lars Botvidsson, rektor 

Christina Kuhs, bitr rektor 

Greta Åström, bitr rektor 

Fröviskolan F-9 

Gunnar Stengarn, rektor Grundsärskola 

Gymnasiesärskola 

  

Gymnasieskola:  

Per Wernborg, rektor Introduktionsprogrammen 

- individuellt alternativ 

- preparandutbildning 

- programinriktat ind. val 

- yrkesintroduktion 

Idrottscollege 

Restaurang- och livsmedel 

Barn- och fritid 

Johan Didricsson, rektor Samhällsvetenskap 

Ekonomiprogrammet 

Vård- och omsorg 

Humanistiska programmet 

Estetiska programmet 

Anna-Maria Borgshed, rektor Naturvetenskap 

Språkintroduktion 

Andreas Blom, rektor Bygg- och anläggning 

Fordons- och transport 

El- och energi 

Teknikvetenskap 

Erik Lundqvist, rektor Kulturskola 

 
________  
Meddelas för åtgärd:  

 

För kännedom:  

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 155   Dnr: BUN 2017/172 

 

Stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända elever 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Nämnden ställer sig bakom att Lindesbergs kommun deltar via Skolverket i 

arbetet Nyanländas Lärande - riktade insatser. 

 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har tackat ja till att ingå i Skolverkets riktade insatser för 

nyanländas lärande. 

 

Ett lokalt team ska sättas samman, uppdraget för teamet är att tillsammans med 

Skolverket: 

- Kartlägga verksamheter 

- Analysera 

- Skapa åtgärder 

 

Två överenskommelser att skrivas med Skolverket. En överenskommelse 

gällande analysarbetet och en kring åtgärderna. Överenskomna åtgärder pågår tre 

terminer och finansieras av Skolverket. En delrapport och en slutrapport ska 

skrivas. Efter perioden fortsätter arbetet i det ordinarie kvalitetsarbetet. 
________  
Meddelas för åtgärd:  

Skolverket 

 

För kännedom:  

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 156   Dnr: BUN 2017/118 

 

Digital kompetens 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen samt ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera om 

arbetet vid beredande nämnd i oktober år 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Åsa Jönsson verksamhetsutvecklare och Claes Wilson IT-samordnare inom 

förvaltningen kom till beredande nämnd i september år 2017 för att informera 

om det pågående arbetet kring digital kompetens. 

 

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att tillsammans med forskare ta fram en 

samlad IT-strategi, den 4 april år 2016 redovisade Skolverket uppdraget. 

 

Vision för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan 2022: 

- Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens 

- Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de 

digitala verktygen och resurserna bidar till att resultaten förbättras och 

verksamheten effektiviseras 

 

Skolans lokala plan behöver ses över:  

- Hur implementeras nytt centralt innehåll? 

- Vilka kompetenshöjande insatser behöver göras? 

- Vilka investeringar behöver planeras och göras? 

 
________  
Meddelas för åtgärd:  

Förvaltningschef 

Verksamhetsutvecklare 

IT-samordnare BUF 

 

För kännedom:  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 157   Dnr: BUN 2017/104 

 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning  

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Godkänna och anta reviderad delegationsordning. 

 

Ärendebeskrivning 

Ny befattning inom grundskolan är biträdande rektor från och med nya 

grundskoleorganisationen den 1 juli år 2017. 

Ny titel för PA-konsult som tidigare hade titel Personalsekreterare. 

 

Avsnitt i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, som berörs av 

revidering är: 

- Personal Anställning inklusive anställningsvillkor 

- Tjänstledighet som ej är reglerad i lag eller avtal 

- Omplacering av personal 

- Uppsägning på grund av arbetsbrist 

- Disciplinär åtgärd och avsägning 

- Intyg om arbetsförmåga 

- Ledigheter och förmåner för tjänsteresor, konferenser och studiebesök 

- Ledighet enligt lag eller avtal, så som föräldraledighet, militärtjänst, 

civilförsvar, semester, studier, sjukdom 

- Tjänstledighet med lön, besök hos sjukgymnast mm enskilda 

angelägenheter, ledighet vid 50-årsdag 

- Avtal om egen bil i tjänsten 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningschef föreslår nämnden att besluta 

Godkänna och anta reviderad delegationsordning för barn- och 

utbildningsnämnden 

 
________  
Meddelas för åtgärd:  

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer  

 

För kännedom:  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

BUN § 158   Dnr: BUN 2017/119 

 

Projekt Hemmaplanslösning 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen och lyfter frågan vid nästa gemensamma arbetsutskott, 

november år 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Henrik Arenvang informerar nämnden om utredningen kring 

Hemmalösning kommer att ske internt i en mindre skala med hjälp av extern 

juridisk hjälp. En jämförelse kommer att ske med hur andra kommuner arbetar i 

frågan. 

  

____________ 
Meddelas för åtgärd: 

Gemensamt arbetsutskott 

 

För kännedom: 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 159   Dnr: BUN 2017/242 

 

Redovisning av olycksfall, vårterminen 2017 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Ärendet utgår och återkommer vid beredande nämnd i oktober år 2017. 

 

  

Ärendebeskrivning 

 
________  
Meddelas för åtgärd:  

Förvaltningschef 

Utvecklingsstrateg 

 

För kännedom:  

Verksamhetschefer 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 160   Dnr: BUN 2017/202 

 

UngVux  

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen.  

Samt ger förvaltningschef i uppdrag att göra en kartläggning över vad som redan 

idag finns på Lindeskolan, till den målgrupp som UngVux riktar sig till – 

Ungdomar och unga vuxna (16-25 år) som saknar grundskola och 

gymnasieutbildning. Återrapportering till nämnden i november år 2017. 

  

Ärendebeskrivning 

Bengt Storbacka kom till beredande nämnd i september år 2017 för att informera 

om UngVux. 

 

UngVux – är en utbildningsform för hållbar samhällsutveckling, för alla 

ungdomar och unga vuxna (16-25) som saknar grundskola och 

gymnasieutbildning. 

Satsningen är tänkt att vara ett samarbete mellan Komvux, grundskola, 

Arbetsförmedlingen, Yrkeshögskola/Folkhögskolor, Svenska för invandrare 

(SFI) och gymnasiet för att ge en väg till arbete alternativt högskola. 

UngVux är ett utvecklingsarbete för nya arbetsformer som ger lokala lösningar 

på ett nationellt behov. 

Målet är att individer berörda av UngVux är gymnasieexamen som leder till 

arbete och/eller högre studier. 

________  
Meddelas för åtgärd:  

Förvaltningschef  

Verksamhetschef Gy 

 

För kännedom:  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 161   Dnr: BUN 2017/227 

 

Remiss från kommunstyrelsen om motion från Bo Carlqvist (L) 

om ungdomsgård i Lindesberg 

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Att överlämna förvaltningens svar på motion från Bo Carlqvist (L) om ungdoms-

gård i Lindesberg, med hänvisning till tidigare motion från Linda Svahn (S) om 

att inrätta ett Allaktivitetshus i Lindesberg. 

  

Ärendebeskrivning 

Den 7 mars år 2017 lämnar Bo Carlqvist in motion från Liberalerna i 

Lindesberg, där det föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till fritidskontoret 

att; 

- utreda möjligheten och kostnaden, både etableringskostnad och årliga 

verksamhetskostander, för att starta en ungdomsgård i Lindesberg under 

2017. Utredningen och förslaget bör presenteras före årsskiftet. 

Barn- och utbildningsnämnden får motionen remitterad för yttrande med svar 

senast den 9 oktober år 2017.  

 

 Förvaltningens förslag till beslut 

 

Att barn- och utbildningsnämnden stödjer att fritidskontoret får i uppdrag att 

utreda möjligheten och kostnaden för en ungdomsgård i Lindesberg. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 163 

 

Delegationsärenden 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

Henrik Arenvang 

2017-05-29 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Ekbackens skola 2017-05-08, ärendenr EKB7 - 

ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

2017-05-29 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Stadsskogsskolan 2017-05-23, ärendenr 2017.19 - 

ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

2017-06-12 Tillförordnad förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen Kristina Öhrn 2017-04-18 och 

2017-04-20 Dnr BUN 2017/46 

  

2017-06-19 Delegationsbeslut - Yttrande i anmälan om 

skolsituationen för elev vid Fröviskolan, dnr 41-

2107:3890 Dnr BUN 2017/195 

  

2017-07-17 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Stadsskogsskolan 2017-05-04, ärendenr 2017.18 - 

återkoppling till huvudmannen senast 2017-10-01 Dnr 

BUN 2017/5 

  

2017-07-17 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Brotorpsskolan 2017-06-26, ärendenr 13 - ärendet 

bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

2017-08-01 Delegationsbeslut av Marie-Helen Hagslund om 

beviljade platser på fritids januari 2017 Dnr BUN 

2017/46 

  

2017-08-01 Delegationsbeslut av Greta Åström om beviljade platser 

på fritids 2017-06-14 och 2017-02-27 Dnr BUN 2017/46 

  

2017-08-01 Delegationsbeslut av Greta Åström om beviljade platser 

på fritids perioden januari till juli 2017 Dnr BUN 

2017/46 

  

2017-08-01 Delegationsbeslut av Marta Eriksson om beviljade 

dagliga resor maj 2017 Dnr BUN 2017/46 

  

2017-08-01 Delegationsbeslut av Malin Agnesdotter om utökad tid 

på förskolan, maj 2017 Dnr BUN 2017/46 

  

2017-08-07 Delegationsbeslut om anmälan om diskriminering och 

kränkande behandling på Storåskolan, 2016-11-23 - 

2017-02-08 - återkoppling till huvudmannen senast 

2017-05-30 Dnr BUN 2017/5 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Peter Lundell 

 Beslut om beviljat val av Stadsskogsskolan    

 Beslut om beviljat val av Stadsskogsskolan    

 Beslut om beviljat val av Björkhagaskolan    

 Beslut om beviljat val av Brotorpsskolan    

 Beslut om beviljat val av Stadsskogsskolan    

 Beslut om beviljat val av Stadsskogsskolan    

 Beslut om beviljat val av Stadsskogsskolan    

 Beslut om beviljat val av Stadsskogsskolan    

 Beslut om beviljat val av Stadsskogsskolan    

 Beslut om beviljat val av Stadsskogsskolan    

 Beslut om beviljat val av Brotorpsskolan    

 Beslut om beviljat val av Brotorpsskolan    

 Beslut om beviljat val av Björkhagaskolan    

2017-06-13 Delegationsbeslut om val av Brotorpsskolan eller 

Björkhagaskolan  

  

2017-06-19 Delegationsbeslut om val av Brotorpsskolan eller 

Björkhagaskolan  

  

2017-07-03 Beslut om beviljat val av Stadsskogsskolan    

2017-07-11 Beslut om ansökan till förskoleklass för tidigare start    

Claes Wilson 

2017-07-14 Beslut om begäran om utlämnande av allmänna 

handlingar Dnr  

  

Björn Österby 

 Delegationsbeslut om avslag av ansökan om skolskjuts, 

Fröviskolan  

  

 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Kristinaskolan    

 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Fröviskolan    

 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, 

Stadsskogsskolan  

  

 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts mellan hemmet 

och hållplatsen Lund  

  

 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Fröviskolan    

 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Fröviskolan    

 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, grundskolekort    

 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Fröviskolan    

 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Fröviskolan    

 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Ekbackens 

skola  

  

 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Fröviskolan    

 Delegationsbeslut om beviljad skolskjuts, Storåskolan    

2017-08-01 Yttrande till Kammarrätten målnr 2832-17 om   
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

överklagat beslut i barn- och utbildningsnämnden 2016-

10-20 om skolskjuts 

 

Delegationsbeslut anställningar: 

 

Tillsvidareanställningar: 23 st, av nedanstående typer av tjänster: 

- Bibliotekarie 

- Förskolelärare  

- Instruktör volleyboll 

- Klassassistent  

- Lärare 

- Lärare biologi 

- Lärare elteknik 

- Lärare fordon- och transportprogrammet 

- Lärare fordonsteknik 

- Lärare grundskola, senare år 

- Lärare grundskola, tidigare år  

- Lärare hemkunskap, kök och storhushåll 

- Lärare HKK 

- Lärare IM-programmet 

- Lärare media 

- Lärare spanska/bild 

- Lärare tyska/engelska 

- Skolkurator  

- Skolkurator  

- Specialpedagog 

 

Vikariat: 219 st, av nedanstående typer av tjänster: 

- Barnskötare 

- Bibliotekarie  

- Cafeteriaföreståndare  

- Elevassistent 

- Elevhemsföreståndare 

- Fritidspedagog 

- Förskollärare 

- Grundskollärare, senare år 

- Instruktör dans 

- Instruktör judo 

- Instruktör KOMTEK 

- Klassassistent 

- Köksbiträde, cafeteriaansvarig 

- Lärarassistent  

- Lärare 

- Lärare bygg- och anläggning 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- Lärare byggteknik 

- Lärare datakunskap 

- Lärare engelska 

- Lärare fordon- och transportprogrammet 

- Lärare fordonsteknik 

- Lärare grundskola, tidigare år 

- Lärare idrott 

- Lärare IM-språkintroduktion 

- Lärare matematik 

- Lärare ryska 

- Lärare svenska som andra språk 

- Lärare textilslöjd 

- Lärare trä/metalslöjd 

- Lärare yrkesintroduktionen 

- Modersmål kurdiska 

- Modersmålslärare 

- PTP-psykolog 

- Skolsköterska 

- Specialpedagog 

- Specialpedagog med ferier 

- Vikariesamordnare 

 

Tjänstledigheter 0 st 

____________ 
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 164 

 

Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade meddelanden 

Henrik Arenvang 

2017-05-18 SN § 80/2017 Samverkan mellan förvaltningarna Barn- 

och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen 

Dnr BUN 2017/45 

  

2017-06-13 KS § 104 Kommunstyrelsens månadsrapport maj 2017 

Dnr BUN 2017/205 

  

2017-07-10 Yttrande om förslag att ta bort vägchikan norr om 

Brotorpskolan Dnr BUN 2017/182 

  

Christian Kokvik 

2017-06-13 KS § 107 KS § 107 Dokumenthanteringsplan för 

elevhälsans medicinska insats Dnr BUN 2016/28 

  

Peter Lundell 

2017-06-21 Beslut efter uppföljning för Stadsskogsskolan, dnr 43-

2016:4804 - tillsynen avslutas Dnr BUF2016/254 

  

Linda Svahn 

2017-06-12 Svar från barn- och utbildningsnämndens ordförande att 

aktiviteten flagganturnerning, tas bort för att fokusering 

på skolarbete och inlärning ska öka Dnr BUN 2017/2 

  

2017-06-12 Klagomål på att flaggturnering ska tas bort - med svar 

från barn- och utbildningsnämndens ordförande att 

aktiviteten flagganturnerning, tas bort för att fokusering 

på skolarbete och inlärning ska öka Dnr BUN 2017/2 

  

Kristina Öhrn 

2017-07-11 Beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggning, 

Familjecentralen Fellingsbro Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

BUN § 165 

 

Information om goda exempel 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

 

Ärendebeskrivning  

Information vid föräldramöten 

Linda Svahn (S) och Pär-Ove Lindqvist (M) lyfter att det har gått ut bra 

information på föräldramöten om exempelvis föräldrastöd. 

Invigning av Familjecentral i Fellingsbro 

Linda Andersson (S) framhåller invigningen av Familjecentralen i Fellingsbro 

som ett gott exempel på nämndens verksamheter. 

Digital kompetens – samarbete mellan kommuner 

Linda Svahn (S) den heldag som hölls vid Lindeskolans aula den 11 augusti år 

2017, ett samarbete mellan norrkommunerna i Örebro län där 500 lärare/rektorer 

kunde lyssna på tre föreläsare inom området digital kompetens. 

 

___________  
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 Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

2017-09-11  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 166 

 

Övriga frågor 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lyfte inga övriga frågor. 

 

 

________ 


