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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-10-09 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  

för protokoll 
 BUN 

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

 

 
 

 

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 9:00-10:00 

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

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

Övriga 
deltagare: 

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

Utses att 
justera 

Tomas Klockars ersättare Sven Öberg 

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunkansliet 16 oktober 2017 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
167 - 186 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tomas Klockars 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 
BUN § 167/2017 Allmänhetens frågestund 2017  
  
BUN § 168/2017 Konsekvenser för personal, barn och vårdnadshavare av en 

eventuell samordning av Nattviolens verksamhet  
  
BUN § 169/2017 Förskoleorganisationen i norra Lindesbergs kommun - 
  
BUN § 170/2017 Uppföljning av tillsvidareanställning av yrkeslärare  
  
BUN § 171/2017 Hemmalösning  
  
BUN § 172/2017 Revisionsrapport - Granskning av styrning av grundskolan 

avseende elevers måluppfyllelse 
  
BUN § 173/2017 Antagningsstatistik Lindeskolan ht-2017 
  
BUN § 174/2017 Aktuell information från Lindeskolan  
  
BUN § 175/2017 Uthyrning av aulan på Lindeskolan 
  
BUN § 176/2017 Lovskola år 2017 
  
BUN § 177/2017 Uppföljning av ny rektorsorganisation 
  
BUN § 178/2017 Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan 
  
BUN § 179/2017 Sammanträdesprotokoll gemensamt arbetsutskott  
  
BUN § 180/2017 Uppföljning av CAMP2017 #jagmed - lägervecka 
  
BUN § 181/2017 Pedagogiska priset 2017-2018 
  
BUN § 182/2017 Månadsuppföljning september 2017  
  
BUN § 183/2017 Delegationsärenden 
  
BUN § 184/2017 Meddelanden 
  
BUN § 185/2017 Informationsärenden 
  
BUN § 186/2017 Övriga frågor 
  

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (27)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-10-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 167   Dnr: BUN 2017/68 
 
Allmänhetens frågestund 2017  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Lisbeth Fasth lyfter oro över antalet obehöriga lärare i skolan, främst inom 
grundskolans årskurs 7-9. Och att det är ett bekymmer både för kvalitén på 
utbildningen men även en arbetsmiljöfråga. 
 
Lisbeth vill att kommunen upprättar en plan för hur förvaltningen ska arbeta 
vidare i frågan, inte bara omfattande rekrytering av lärare utan även hur man ska 
få lärare att stanna kvar i Lindesbergs kommun. 
 
Ordförande Linda Svahn (S) informerar nämnden om att förvaltningen 
tillsammans med personalenheten arbetar för att ta fram en kompetens-
försörjningsplan. 
____________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
 
För kännedom: 
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BUN § 168   Dnr: BUN 2017/179 
 
Konsekvenser för personal, barn och vårdnadshavare av en 
eventuell samordning av Nattviolens verksamhet  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över vilka konsekvenser det skulle bli av 
en eventuell samordning av Nattviolens verksamhet till en fast lokal för hela 
verksamheten, istället för dagens tre befintliga lokaler verksamheten bedrivs i.  
Nattviolens verksamhet finns på av kommunens förskolor:  
- Hagabackens förskola, Guldsmedshyttan 
- Tallbackens förskola, centrala Lindesberg 
- Skogsdungens förskola, Frövi 

 
Verksamhetens tider för öppethållande skiljer sig åt på förskolorna då det funnits 
olika stort behov i de olika kommundelarna: 
- Hagabackens förskola erbjuder kvällsomsorg 
- Tallbackens och Skogsdungens förskola erbjuder kvälls-, natt- och 

helgomsorg 
 
Då Nattviolens verksamhet har flera föräldrar som har ett omsorgsbehov för sina 
barn utifrån att de arbetar skift, har tillfälliga vikariat, har ett schema som ändras 
varje månad och/eller tider som är oregelbundna leder detta till att det måste 
skrivas ett nytt personalschema varje månad utifrån barnens vistelsetid. Det är en 
personalkrävande verksamhet på grund av ovanstående anledningar samt att den 
är geografiskt utspridd.  
 
Verksamheten är geografiskt åtskild och det kan i praktiken innebära att det finns 
1-2 barn som är i behov av omsorg på en förskola, 3 barn på en annan och 
ytterligare 6-8 barn på den tredje förskolan samma kväll. När det gäller 
nattomsorgen kan det röra sig om att det finns 2 barn som har behov av 
nattomsorg på en förskola och 2 barn eller 1 barn som har behov av omsorg på 
en annan av förskolorna. Effekten av att ha omsorg på 3 olika förskolor är att det 
är personalkrävande och långa stunder kan det vara få barn som får vistas i 
verksamheten ensam med en personal, samtidigt som det kan vara flera barn på 
en annan av våra förskolor under samma tid. 
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Konsekvenser av att ha Nattviolens verksamhet på en förskola: 
- Anpassade lokaler för verksamhetens ändamål. 
- Högre kvalitet på verksamhet om den är samlad till ett ställe. 
- Barnet behöver åka till en lokal utöver sin ordinarie, om behov finns av både 

omsorg både kväll och helg, då det finns kvällsverksamhet på en av 
förskolorna. 

- Ger förutsättningar till att vara närvarande chef i en verksamhet förlagd på 
en plats. 

- Det finns flera barn i verksamheten som kan samspela tillsammans. 
- Färre timmar med ensamarbete. 
- Bättre arbetsmiljö. 
- Lättare för vårdnadshavare att kontakta personal, då de är på samma plats 

och bemannar verksamheten från klockan 17:00 på vardagar. 
- Det kan bli längre resväg för vissa vårdnadshavare och barn att komma till 

och från verksamheten. 
- Färre vikarier då den inte blir lika personalkrävande. 
- Mindre reseersättning då personalen är stationerad på en förskola 
- Idag använder verksamheten viss taxiverksamhet i förflyttning mellan 

ordinarie förskola till Nattviolen. Genom att anlita taxi till förflyttning finns 
möjlighet att bibehålla servicenivån på kommunens alla områden och 
kommunen skulle inte utesluta någon att använda sig av Nattviolens 
verksamhet. 

____________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
Verksamhetschef 
Enhetschef Nattviolen 
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BUN § 169   Dnr: BUN 2017/200 
 
Förskoleorganisationen i norra Lindesbergs kommun - 
återrapport 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 

Tacka för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tidigare redovisat Skolverkets reviderade allmänna råd om 
förskolan (2016) där det i kommentarerna anges riktmärke för antalet barn i 
barngrupp i förskolan: 6-12 barn i åldern 1-3 år samt 9-15 barn i åldern 4-5 år. 
Riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig till och inte ses som statiskt. 
 
Utifrån detta riktmärke samt utifrån prognos gällande framtida antal barn i 
förskolan presenterar förvaltningen ärendet i syfte att få ett grepp om förskole 
situationen framåt i centrala Lindesberg och norra kommundelen. 
 
Vid beslutande nämnd i september år 2017 fick förvaltningschef i uppdrag att 
sondera placering för förskola i norra Lindesbergs kommun.  

Vid beredande nämnd delgav verksamhetschef Kristina Öhrn informationen att 
FALAB har fått in en offert, Hagabackens förskola på gården att ställa en 
paviljong för 20 barn, tillfälligt bygglov om 5 år. 

____________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
 
För kännedom: 
Verksamhetschef 
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BUN § 170   Dnr: BUN 2017/255 
 
Uppföljning av tillsvidareanställning av yrkeslärare  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Den 16 januari år 2017 beslutade barn- och utbildningsnämnden att undantag 
från praxis att ej erbjuda fast anställning för icke legitimerade yrkeslärare kan 
ske efter beslut av ansvarig rektor i samråd med personalavdelningen. 
Förutsättningen för detta är att lärare är inskriven i och har påbörjat pedagogisk 
kompletteringsutbildning. Nämnden beslutade om uppföljning halvårsvis utifrån 
nämndens beslut. 
 
PA-konsult Karin Bergström Ingvarsson redovisar att fyra yrkeslärare har 
tillsvidareanställts enligt beslutet: 
 
Fordons- och transportprogrammet: Två lärare är anställda från och med  
2017-08-08, som beräknas vara klara med studierna i januari år 2018. 
 
El- och energiprogrammet: Två lärare är anställda från och med 2017-08-08,  
som beräknas vara klara med studierna i januari år 2018. 
 
Utöver dessa lärare så finns det ytterligare tre yrkeslärare som har påbörjat 
pedagogiska kompletteringsstudier, men som ännu inte har fått en 
tillsvidareanställning. Bedömning görs i varje enskilt fall. 
____________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
 
För kännedom: 
Verksamhetschef Gy 
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BUN § 171   Dnr: BUN 2017/119 
 
Hemmalösning  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Ärendet utgår. 

Ärendebeskrivning 
 
____________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
 
För kännedom: 
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BUN § 172   Dnr: BUN 2017/145 
 
Revisionsrapport - Granskning av styrning av grundskolan 
avseende elevers måluppfyllelse 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Barn- och utbildningsnämnden fått information av förvaltningschef och 
verksamhetschef grundskola gällande revisionsrapporten på nämndsammanträdet 
11 september 2017.  

Barn- och utbildningsnämnden kommer att gå igenom rekommendationerna 
under kvalitetsdagarna 23-24 nov (nämnd, förvaltning och rektorer) samt 
återkommer till revisorerna senast den 31 december 2017 med skriftligt förslag 
på vilka åtgärder nämnden beslutar att vidta.  

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun genomfört en granskning 
av barn- och utbildningsnämndens styrning av den kommunala grundskolan. 
Granskningen har syftat till att bedöma om nämnden har en styrning av 
grundskolan som säkerställer ändamålsenliga förutsättningar för elevers 
måluppfyllelse. 
 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 
utbildningsnämnden för att utveckla styrningen av grundskolan: 
- Säkerställ att rektorer och förvaltning får förutsättningar att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet, främst rörande analys, och att nämnden får ta 
del av relevant dokumentation och därigenom får en bild av samtliga 
verksamheters utvecklingsbehov på ett strukturerat sätt. 

- Säkerställ att det utvecklingsarbete som har initierats avseende särskolan 
fortlöper och att kvalitetsarbetet följs upp på ett systematiskt och strukturerat 
sätt för att säkerställa att arbetet ger önskat resultat och effekt. 

- Säkerställ att de beslut som avser grundskolan och grundsärskolan omfattar 
samtliga enheter så att rektorer och lärare ges likvärdiga förutsättningar att 
arbeta med ökad måluppfyllelse. 

- Vidta åtgärder för att utveckla processer för att planera verksamheten utifrån 
elevantal samt säkerställa att förändringarna följs upp och analyseras. 

- Vidta åtgärder för att se över och utveckla resursfördelningsmodellen så att 
resursfördelningen kan användas för att styra mot nämndens målsättningar. 
En viktig förutsättning för att som rektor kunna arbeta systematiskt och 
långsiktigt för en ökad måluppfyllelse är framförhållning vad gäller budget 
för nästkommande år. 
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Revisorerna har överlämnat rapporten till barn- och utbildningsnämnden med 
önskan om skriftligt svar senast den 14 november med kommentarer till 
granskningen om vilka åtgärder nämnden planerar att vidta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden beslutar lämna följande svar till revisorerna.  

1. Att barn- och utbildningsnämnden fått information av förvaltningschef och 
verksamhetschef grundskola gällande revisionsrapporten på 
nämndsammanträdet 11 september 2017  

2. Att Barn- och utbildningsnämnden kommer att gå igenom rekommendationerna 
under kvalitetsdagarna 23-24 nov (nämnd, förvaltning och rektorer)  

3. Att Barn- och utbildningsnämnden återkommer till revisorerna senast 31/12 
2017 med skriftligt förslag på vilka åtgärder nämnden beslutar att vidta. 

____________ 
Meddelas för åtgärd: 
PWC, Tobias Bjöörn, Box 885, 721 23 Västerås 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef  Gr 
 
För kännedom: 
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BUN § 173   Dnr: BUN 2017/263 
 
Antagningsstatistik Lindeskolan ht-2017 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden delgavs antagningsstatistik vid Lindeskolan höstterminen 2017, 
daterad 2017-09-08. Omfattande nedanstående program: 
- Barn- och fritidsprogrammet 
- Bygg och anläggningsprogrammet 
- Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri lärling 
- Ekonomiprogrammet 
- Estetiska programmet, estetik och media 
- Estetiska programmet, musik 
- Fordons- och transportprogrammet 
- Humanistiska programmet 
- Naturvetenskapsprogrammet 
- Programinriktning individuellt val mot Barn- och fritidsprogrammet 
- Programinriktning individuellt val mot Bygg- och anläggningsprogrammet 
- Programinriktning individuellt val mot El och Energiprogrammet 
- Programinriktning individuellt val mot fordons- och transportprogrammet 
- Programinriktning individuellt val mot Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet 
- Programinriktning individuellt val mot Vård och omsorgsprogrammet 
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Färskvaror, delikatesser och 

catering lärling 
- Samhällsvetenskapsprogrammet  
- Teknikprogrammet 
- Vård- och omsorgsprogrammet 
- Yrkesintroduktion, Bygg och anläggningsprogrammet 
- Yrkesintroduktion, Fordons- och transportprogrammet 
- Yrkesintroduktion, Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

____________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
Verksamhetschef 
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BUN § 174   Dnr: BUN 2017/241 
 
Aktuell information från Lindeskolan  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i september informerade verksamhetschef för 
gymnasieskolan Staffan Hörnberg om aktuell information gällande Lindeskolan. 
 
Tre nya rektorer har rekryterats bland annat till följd av pensionsavgångar: 
Andreas Blom, Anna-Maria Borgshed och Johan Dietrichson, Per Wernborg 
kvarstår som rektor. Lindeskolan har även gjort vissa organisatoriska 
förändringar avseende programansvar. 
 
I organisationen arbetar man för en ökad tydlighet, samordning och likvärdighet. 
Lindeskolan arbetar vidare med fokusområden som bland annat: 
- Trivsel, trygghet och studiero 
- Ledarskap i klassrum 
- Närvaro 
- Mentorskap 
- Satsning på matematik och lässtrategier 

 
Övergripande handlar det om att skapa gynnsamma förutsättningar för elevernas 
lärande. På elevnivå innefattar det bland annat kunskap rörande struktur, 
studieteknik, förväntningar, stress, sömn, kost, motion, mental träning och 
sociala koder.  
 
Lindeskolan kommer att arbeta vidare med Pulsprojektet som startade i fjol i 
vissa klasser.  
 
Det pågår även ett målinriktat arbete avseende en förbättring och upprustningen 
av skolans lokaler.  
____________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
 
För kännedom: 
Verksamhetschef 
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BUN § 175   Dnr: BUN 2017/116 
 
Uthyrning av aulan på Lindeskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
Ärendet utgår. 
 

Ärendebeskrivning 
 
____________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
 
För kännedom: 
Verksamhetschef Gy 
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BUN § § 176   Dnr: BUN 2017/258 
 
Lovskola år 2017 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får ta del av redovisning av lovskola 2017: Redovisning för 
rekvirering av stadsbidrag avseende sommarskola 2017 
 
Lovskola har ett riktat statsbidrag som förvaltningen söker, framöver kommer 
lovskola ge ett generellt statsbidrag som ingår i det totala statsbidraget till 
kommunen. 
 
Riksdagen beslutade den 7 juni år 2017 om en skyldighet för kommuner – och 
fristående skolhuvudmän – att erbjuda lovskola för vissa elever. Skyldigheten 
regleras i Skollagen och börjar gälla den 1 augusti år 2017. 
 
Elever i lovskola Antal elever Elevveckor 
Åk 6 15 25 
Åk 7 14 20 
Åk 8 19 29 
Åk 9 3 7 
Gy Nationellt program 19 19 
Gy Introduktionsprogram (IM) 36 36 
Totalt 106 136 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

____________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
 
För kännedom: 
Verksamhetschef Gr, Gy 
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BUN § 177   Dnr: BUN 2017/259 
 
Uppföljning av ny rektorsorganisation 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Uppföljning i ärendet ska ske vid beredande nämnd i november år 2017. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i april år 2016 att förändra 
grundskolans rektorsorganisation till höstterminen år 2016. En uppföljning skulle 
göras våren år 2017 med utgångspunkt hur det blivit med målsättningen att 
effektivisera organisationen och förbättra arbetsmiljön för rektorer. 
 
Förvaltningen hade ingen möjlighet att genomföra uppföljningen under våren 
2017 då det tog längre tid att rekrytera biträdande rektorer till organisationen. 
Förvaltningen genomför under augusti en arbetsmiljöenkät till rektorer och 
biträdande rektorer. 
 
Konsultföretaget KPMG genomför under september en uppföljning hur de 
administrativa rutinerna fungerar för rektorer, samt följer upp beslutet att införa 
biträdande rektorer. 
 
____________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
 
För kännedom: 
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BUN § 178   Dnr: BUN 2017/260 
 
Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

- Godkänna förvaltningens förslag till riktade insatser.  
- Nämnden önskar en redovisning av parametrarna för de socioekonomiska 

faktorerna, till beredande nämnd i november år 2017  

- Delrapport ska presenteras vid beredande nämnd i februari år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag på 500 miljoner kronor för ökad 
jämlikhet i grundskolan, varav Lindesbergs kommun beviljas 2 miljoner.  
Statsbidraget ska gå till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till ett 
nationellt program i gymnasieskolan. Regeringens intention med bidraget är att öka 
jämlikheten i den svenska skolan. Bidraget ger er möjlighet att skjuta till resurser till 
de skolor som är i störst behov. Enligt förordning (2017:818) om statsbidrag för 
ökad jämlikhet i grundskolan ska en bidragsram tilldelas de 50 procent av 
huvudmännen som utifrån socioekonomiska förutsättningar har störst behov av 
bidraget.  
 
Huvudman väljer vilka insatser bidraget ska användas till, så länge insatserna 
genomförs i syfte att öka andelen elever som når behörighet till nationellt program i 
gymnasieskolan. Insatser kan exempelvis vara satsningar på kompetensutveckling, 
fortbildning, utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, personalkostnader, 
inköp av lärarresurser eller andra kostnader som svarar mot syftet med bidraget. 
 
Nämnden delges förvaltningens förslag till riktade insatser. Facklig samverkan 
genomfördes den 6 september år 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen ståndpunkt är att nämnden beslutar om 
nedanstående riktade åtgärder för ökad jämlikhet i grundskolan. Totalt 
statsbidrag för Lindesbergs kommun är 2 057 000 kr Beviljat statsbidrag får 
användas fram till 30 juni 2018.  
 
Del 1 
Riktad satsning Norra skolområdet, 750 000 kr:  
1 tjänst till norra skolområdet.  
50 % biträdande rektor, Storåskolan och Hagabackens skola  
50 % personalkostnad för Studiegården Storåskolan  
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Del 2  
Riktat stöd för analys och åtgärdsprogram, 7-9 skolorna, 1 300 000 kr:  
 
Del av tjänst i organisationen för att analysera studieresultat på individnivå,  
samt insatser för ökad måluppfyllelse.  
 
Samverkan ska göras på skolan ihop med rektorer, lärare, specialpedagog, 
elevhälsa med flera. Sedan ska det samvägda resultatet ingå i centrala 
analysgruppens arbete.  
 
Stadsskogsskolan åk 7-9 
430 000 kr  
 
Fröviskolan åk 7-9 
430 000 kr  
 
Storåskolan åk 7-9 
430 000 kr 
____________ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef Gr 
 
För kännedom: 
Utvecklingsstrateg 
Verksamhetsutvecklare 
Ekonomienheten 
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BUN § 179   Dnr: BUN 2017/44 
 
Sammanträdesprotokoll gemensamt arbetsutskott 2017-08-31  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har delgetts protokoll från gemensamt 
arbetsutskott med socialnämnden, den 31 augusti år 2017. 
 
Dagordningen vid senaste gemensamma arbetskott:  
- Skolfrånvaro nya rutiner för skolpliktsbevakning 
- Rutiner för externa placeringar 
- Hemmalösning 
- Gemensamma resurser, budget 
- Föräldraskapsstöd 

 
Vid senaste arbetsutskottet beslutades att respektive nämnd ska föra diskussion 
om de gemensamma resurserna, 500 tkr från respektive nämnd barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. 

 
____________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef  
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BUN § 180   Dnr: BUF2016/91 
 
Uppföljning av CAMP2017 #jagmed - lägervecka 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i april år 2017 kom enhetschef för elevhälsan Christian 
Kokvik för att informera om CAMP 2017 i projektet #jag med. De som 
samverkade i projektet var Fellingsbro folkhögskola, Lindesbergs kommun, 
Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun 
och Köpingskommun. 
 
Syftet med CAMP2017 #jag med var att minska problematisk frånvaro till ökad 
närvaro i skolan. Målet är att stärka individen genomdeltagande i organiserade 
aktiviteter under lägerveckan. 
 
Målgruppen var tjejer och killar i åldern 14-17 år. Antalet platser 15-20 st. 
 
Förvaltningschef Henrik Arenvang delgav nämnden att CAMP2017 inte 
genomfördes på grund av finansiering. 
____________ 
Meddelas för åtgärd: 
 
 
För kännedom: 
Enhetschef för elevhälsa 
Verksamhetschef Gr 
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BUN § 181   Dnr: BUN 2017/264 
 
Pedagogiska priset 2017-2018 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Godkänna föreslaget tema för pedagogiska priset 2017-2018. 

Ärendebeskrivning 

Olika pedagogers sätt att arbeta kan passa olika barn/elever olika bra och olika 
pedagoger kan vara framgångsrika på olika sätt. Sannolikt måste därför den 
framgångsrike pedagogen ha flexibla undervisningsstrategier som möjliggör för 
barn/elever att lära sig på olika sätt. 
 
Det pedagogiska priset för läsåret 2017-2018 kommer att tilldelas den pedagog 
eller det arbetslag inom barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesbergs 
kommun som bedriver en sådan framgångsrik undervisning att den leder till en 
god utveckling och lärande för barnet eller eleven. Önskvärt är att det går att 
koppla strategierna till aktuell forskning och att det tydligt går att påvisa goda 
resultat. 
 
Sistan ansökningsdag till pedagogiska priset är 30 mars år 2018, nämnden får ta 
del av inkomna ansökningar den 2 maj år 2018. 
___________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer förskola, Gr, Gy 
 
För kännedom: 
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BUN § 182   Dnr: BUN 2017/283 
 
Månadsuppföljning september 2017 - barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

Överlämna månadsuppföljning för september år 2017 till kommunstyrelsen. 
 

Samt önskar till nästa redovisning en särredovisning av hur stor del av 
elevantalet som är folkbokförda i Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden delgavs budgetuppföljning och investeringar,  
per sista september år 2017 
 
- 925 barn är i förskolans verksamheter 
- 2 832 elever går i årskurs F-10, inkluderat kommunal skola i annan 

kommun, friskola i annan kommun, Löa friskola, Pilkrog friskola 
- 1 315 elever går på skolenhet/program vid gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, inkluderat friskola i annan kommun, kommunal skola i 
annan kommun. 

 
Verksamhet Budget 

avvikelse 
jan-sept 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Budget 
avvikelse 

helår 
Grundskola -0,5 229,6 226,1 -3,5 
Förskola 2,5 132,8 135,3 2,5 
Gymnasieskola 0,2 125,1 125,1 0,0 
Gemensam verksamhet 1,4 23,8 23,8 0,0 
Fritidshem 0,7 21,8 22,3 0,5 
Central verksamhet 2,2 16,4 16,9 0,5 
Särskola  0,3 11,1 11,1 0,0 
Kulturskolan 0,1 8,3 8,3 0,0 
Förskoleklass -0,5 13,2 13,2 0,0 
Gymnasiesärskola 0,2 4,8 4,8 0,0 
Fritidsgård 0,2 1,7 1,7 0,0 
Totalt (tkr) 6,8 588,6 588,6 0,0 
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Investeringsprojekt Utgift Prognos 
helår 

Budget 
2017 

Budget 
avvikelse 

helår 
Undervisningsinventarier 
Gymnasieskolan 

0,1 0,5 0,5 0 

Inventarier ny förskola 0,1  1,2 0 
Totalt 0,3  1,7 0 

 
____________ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstryelsen 
Förvaltningschef 
Ekonomienheten 
 
För kännedom: 
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BUN § 183 
 
Delegationsärenden 

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

Henrik Arenvang 
 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Fröviskolan under sommaren 2017 elev A - 
återkoppling till huvudmannen senast 2017-12-31  

  

 
 Delegationsbeslut om beviljad ansökan om val av 

Björkhagaskolan   
  

 
 Delegationsbeslut om beviljad ansökan om val av 

Storåskolan   
  

 
 Delegationsbeslut om anmälan om diskriminering och 

kränkande behandling på Storåskolan, 2016-11-23 - 
2017-02-08  efter återkoppling 2017-06-28  

  

 
2017-09-06 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Brotorpsskolan 2017-08-27, ärendenr 14 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-09-06 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Brotorpsskolan 2017-08-27, ärendenr 14 Dnr BUN 
2017/5 

  

 
2017-09-06 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Fröviskolan under sommaren 2017 elev B - 
återkoppling till huvudmannen senast 2017-12-31 Dnr 
BUN 2017/5 

  

Peter Lundell 
2017-08-15 Kompletterande yttrande angående anmälan om sexuella 

trakasserier, Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
ärende ANM 2017/55 Dnr BUN 2017/150 
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Delegationsbeslut omfattande anställning: 
 
Tre beslut om tjänstledighet 
 
Tillsvidareanställning 1 st, av nedanstående typer av tjänster: 
- Lärare 

 
Vikariat 87 st av nedanstående typer av tjänster 
- Barnskötare 
- Bildlärare  
- Elevassistent 
- Fritidspedagog  
- Förskollärare 
- Instruktör  
- Klassassistent 
- Lärarassistent  
- Lärare  
- Lärare 4-9 
- Lärare Bygg- och anläggningsprogrammet 
- Lärare Fysik 
- Lärare grundskola, tidigare år 
- Lärare Media 
- Lärare Naturkunskap 
- Lärare NO-ämnen 
- Lärare Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
- Lärare Spanska 
- Lärare Svenska och Samhällskunskap 
- Lärare Textilslöjd 
- Modersmålslärare  
- Modersmålslärare/studiehandledare 
- Musiklärare  
- Skolsköterska  
- Specialpedagog 
- Specialpedagog med ferier 
- Teaterpedagog  
- Vaktmästare 

____________ 
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BUN § 184 
 
Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade  

Henrik Arenvang 
2017-04-26 KS § 69 Kommunstyrelsens månadsrapport mars 2017 

Dnr BUN 2017/111 
  

 
2017-05-30 KS § 85 Kommunstyrelsens månadsrapport april 2017 

Dnr BUN 2017/151 
  

 
2017-06-07 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 

samverkansgrupp 2017-06-07  
  

 
2017-08-10 Protokoll från barn- och utbildningsförvaltningens 

samverkansgrupp 2017-08-10  
  

Staffan Hörnberg 
2017-09-05 Tillväxtutskottet (TU) § 126 Uthyrning av aulan på 

Lindeskolan Dnr BUN 2017/116 
  

Kristina Öhrn 
2017-08-30 Protokoll från Förskolor Västra samverkansgrupp 2017-

08-30 Dnr  
  

 
____________ 
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BUN § 185 
 
Information om goda exempel 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsskogsskolan har bjudit in till öppet hus, där föräldrar till elever i årskurs 7 
får vara med på lektionstid. 
 
____________ 
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BUN § 186 
 
Övriga frågor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lyfte inga övriga frågor. 
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