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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden (beslutande) 

Sammanträdesdatum 2017-12-11 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  

för protokoll 
 BUN 

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

 

 

 
 
  

Plats och tid: 
 

Näset, kl. 9:00-12.00 

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

Ersättare  Tomas Klockars tjänstgörande, ers vakant (C) 
Mats Seijboldt (SD) tjänstgörande, ers Pamela Hopkins (SD)  208-221, 228-248 
Sven Öberg (KD) tjänstgörande, ers Jenny Larsson (C) 
 
 

Övriga 
deltagare: 

Henrik Arenvang, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Marta Eriksson, ekonom 
Jessica Brogren, sekreterare 

Utses att 
justera 

Tomas Klockars ersättare Kent Wanberg 

Justeringens 
plats och tid: 

Kommunkansliet, den 18 december år 2017 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Jessica Brogren 

 
Paragraf 

 
208 - 248 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tomas Klockars 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 
BUN § 208/2017 Barn- och utbildningsnämndens budget 2018 på två 

positioner 
  
BUN § 209/2017 Fördelning schablonersättning år 2018 
  
BUN § 210/2017 Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan 
  
BUN § 211/2017 Strukturella förändringar - organisation grundskola 

och förskola - Uppföljning 
  
BUN § 212/2017 Strukturella förändringar - Ledningsorganisation 

förskola 
  
BUN § 213/2017 Strukturella förändringar - rektorsorganisation 

grundskola  
  
BUN § 214/2017 Plan för heltidstjänster inom fackföreningen 

Kommunals avtalsområde 
  
BUN § 215/2017 Extratjänster inom förvaltningen 
  
BUN § 216/2017 Olycksfall vårterminen 2017 
  
BUN § 217/2017 Rutiner vid frånvaro 
  
BUN § 218/2017 Läsårstider 2018 - 2019 
  
BUN § 219/2017 Läsårstider 2019 - 2020 
  
BUN § 220/2017 Information om ny högstadieskola 
  
BUN § 221/2017 Namnförslag på ny skola åk 7–9 i Lindesberg 
  
BUN § 222/2017 Teknikcollege Industriprogrammet 
  
BUN § 223/2017 Sammanträdestider barn- och utbildningsnämnden 

år 2018 
  
BUN § 224/2017 Kvalitetsrapporter för grundskola och fritidshem  

år 2017 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 225/2017 Kvalitetsdag - Gymnasieskola 
  
BUN § 226/2017 Utvärdering av IM-programmet vid Lindeskolan 
  
BUN § 227/2017 Månadsuppföljning november år 2017 - barn- och 

utbildningsnämnden 
  
BUN § 228/2017 Prislista bidrag till fristående huvudman kalenderår 

2018, gymnasieskola 
  
BUN § 229/2017 Prislistor bidrag till fristående huvudman kalenderår 

2018 för förskola 
  
BUN § 230/2017 Prislista bidrag till fristående huvudman kalenderår 

2018 för förskoleklass 
  
BUN § 231/2017 Prislista bidrag till fristående huvudman kalenderår 

2018 för grundskola 
  
BUN § 232/2017 Prislista bidrag till fristående huvudman kalenderår 

2018 för fritidshem 
  
BUN § 233/2017 Prislista bidrag till fristående huvudman kalenderår 

2018 för grundsärskola  
  
BUN § 234/2017 Prislista bidrag till fristående huvudman kalenderår 

2018 för gymnasiesärskola  
  
BUN § 235/2017 Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2018 

för förskola 
  
BUN § 236/2017 Prislista interkommunala verksamheter kalenderår 

2018 för förskoleklass 
  
BUN § 237/2017 Prislista interkommunala verksamheter kalenderår 

2018 för grundskola 
  
BUN § 238/2017 Prislista interkommunala verksamheter kalenderår 

2018 för fritidshem 
  
BUN § 239/2017 Prislistor interkommunala verksamheter kalenderår 

2018 för särskild undervisningsgrupp 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 240/2017 Prislistor interkommunala verksamheter kalenderår 
2018 för gymnasiesärskola 

  
BUN § 241/2017 Prislistor interkommunala verksamheter kalenderår 

2018 för grundsärskola  
  
BUN § 242/2017 Prislistor interkommunala verksamheter kalenderår 

2018 för gymnasieskola 
  
BUN § 243/2017 Prislistor interkommunala verksamheter kalenderår 

2018 för idrottsprofil 
  
BUN § 244/2017 Information om ärende gällande skolskjuts 
  
BUN § 245/2017 Delegationsärenden 
  
BUN § 246/2017 Meddelanden 
  
BUN § 247/2017 Informationsärenden 
  
BUN § 248/2017 Övriga frågor 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 208   Dnr: BUN 2017/60 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2018 på två positioner 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Enligt förvaltningens förslag under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
enligt majoritetens förslag gällande budget år 2018, den 13 december år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen i Lindesbergs kommun har lagt ett förslag till 
budgetram 2018. Enligt förslaget har barn- och utbildningsnämnden en 
minskad ram med - 0,5 Mnkr från och med 2018. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-13 § 103/17 om preliminära 
budgetramar för de tre kommande åren. Beslut från kommunfullmäktige 
förväntas den 13 december år 2017. 
 
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för 11 verksamheter och får en 
total budgetram som bygger på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
prioriteringar. 
 
Beslut om fördelning av budget per verksamhet ska fastslås av barn- och 
utbildningsnämnden före kalenderårets början.  
 
Enligt förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom 
skolområdet 4 kap 1 § ska bidragen till fristående skolor och annan enskild 
verksamhet fastställas per kalenderår. Bidraget grundar sig på kommunens 
budget för det kommande budgetåret och måste beslutas före kalenderårets 
början. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag till beslut för barn- och utbildningsnämndens verksamheter är 
under förutsättning att Kommunfullmäktige fastslår föreslagen budgetram för 
2018. 
 
Förskola -0,1 Mnkr 
Grundskola -0,1 Mnkr 
Gymnasieskola -0,1 Mnkr 
Förvaltningskontor -0,05 Mnkr 
Barn- och utbildningsnämnden -0,05 Mnkr 
Fritidsgård -0,05 Mnkr 
Kulturskola -0,05 Mnkr 
Summa ovan -0,5 Mnkr. 
Förslaget gäller budget från och med 2018. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonom BUN 
 
För kännedom: 
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BUN § 209   Dnr: BUN 2017/317 
 
Fördelning schablonersättning år 2018 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att besluta enligt förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om fördelning av statlig ersättning för 
nyanlända elever i förskola och skola. Ett förslag på hur fördelning sker mellan 
nämnderna är på väg för beslut i kommunstyrelsen. Detta förslag på fördelning 
mellan nämnder ger barn- och utbildningsnämnden instruktioner att ersättning 
ska täcka kostnader för barn/elever i fyra år.  
 
Nämnden får ta del av fördelning av schablonersättning, samt hur fördelning 
inom barn- och utbildningsnämnden varit för budgetår 2016–2018. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag: 
Gymnasiet 2,7 Mnkr 
Grundskolan 9,3 Mnkr 
Förskolan 2,5 Mnkr 
Elevhälsa 0,5 Mnkr 
Totalt 15,0 Mnkr 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonom BUN 
 
För kännedom: 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 210   Dnr: BUN 2017/260 
 
Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden önskade information om hur de riktade 
stadsbidraget för ökad jämlikhet räknats fram av Skolverket och fick vid 
beredande nämnd i november år 2018 en redovisning över detta. 
 
Skolverket har tagit fram bidragsramarna med hänsyn till elevernas 
socioekonomiska bakgrund och elevantalet hos huvudmännen. Modellen för att 
ta fram bidragsramarna skattar sannolikheten för den enskilda eleven att bli 
behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Utifrån andelen förväntade 
obehöriga elever till gymnasiet skapas ett indexvärde för varje huvudman. 
Indexet vägs sedan samman med totala antalet elever hos huvudmannen och 
bildar bidragsramarna.  
 
Variablerna i modellen är: 

- Kön 
- Tid i Sverige 
- Föräldrarnas utbildningsnivå 
- Elevernas födelseland 
- Moderns respektive faderns födelseland 

 
Lindesbergs kommun har tilldelats en bidragsram om 2 057 395 kronor. 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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BUN § 211   Dnr: BUN 2017/259 
 
Strukturella förändringar - organisation grundskola och förskola 
- Uppföljning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att tacka för informationen. 
Nämnden vill ha en återrapport i mars år 2018 om vidtagna åtgärder utifrån 
uppföljningen. 

 Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-04-11 att förändra 
rektorsorganisationen i grundskolan med syftet att förbättra arbetsmiljön 
för rektorerna. Grundskolan har gått från en organisation med 12 
rektorer till 8 rektorer och 8 biträdande rektorer.  
 
Den nya organisationen ska utvärderas för att se hur förändringsarbetet 
kan tas vidare. Utvärderingen är kopplad till en parallell utredning av 
assistentorganisationen. 
 
Utvärderingen består av tre delar: 
- Arbetsmiljö 
- Personalomsättning och rekrytering 
- Ekonomistyrning 

 
Slutsats i utvärderingen är att de rektorer som har stöd av biträdande rektor har 
fått en förbättrad arbetssituation. Denna slutsats baseras framför allt på 
följande: 
- Rektorer som har biträdande rektor jobbar inte lika mycket övertid och har 

generellt lättare att släppa jobbet under fritiden. 
- Rektorer som inte har biträdande rektor riskerar ett sämre hälsotillstånd på 

grund av stress, mycket övertidsarbete och dålig sömn. Flera har varit 
långtidssjukskrivna. 

- Arbetsbördan gör det även svårt för rektorerna utan biträdande rektor att 
genomföra rektorsutbildning 

- Förskolecheferna har ett stort personalansvar och stor geografisk spridning 
av sina enheter vilket leder till en stor arbetsbelastning året om. 

- Förskolechefernas mandat är otydligt. 
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Rekommendationer från KPMG är, baserat på vad som framkommit i 
utvärderingen: 

- Se över vilken typ av stöd rektorerna har behov av. Det är möjligt att det 
som behövs är mer stöd i det kommunala uppdraget, t.ex. i form av en 
administratör, för att frigöra tid för rektorerna att fokusera på det 
pedagogiska uppdraget. 

- Säkerställ att rektorerna får den avlastning som är nödvändig för att 
kunna genomföra rektorsutbildningen. 

- Tydliggör de biträdande rektorernas uppdrag. 
- Ge rektorerna och förskolecheferna mandat över sin inre organisation. 
- Tydliggör vem som ansvarar för rektorerna arbetsmiljö. 
- Ge rektorerna, i synnerhet de som saknar biträdande, tillgång till ett stöd i 

vardagagen, t.ex. genom handledning eller coaching. 
- Frigör tid för förskolecheferna att besöka verksamheterna, t.ex. genom att 

se över antalet möten de har i Lindesberg alternativt ta fram tekniska 
lösningar t.ex. telefon/Skype-möten. 

- Ge förskolecheferna inflytande och flexibilitet i var deras fysiska 
- arbetsplats är. 
- Se över förskolechefernas arbetsbelastning utifrån parametrar så som 

storleken på personalansvar, antal och geografisk spridning av enheter. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden godkänner KPMG:s uppföljning av 
”arbetsmiljö för chefer inom skolan och förskolan” utifrån beslutet 
förändra rektorsorganisation från BUN 2016-04-11. 
 
Att barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen som ges i 
rapporten gällande chefernas arbetsmiljö. 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef grundskola 
 
För kännedom: 
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BUN § 212   Dnr: BUN 2017/259 
 
Strukturella förändringar - Ledningsorganisation förskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att tillsätta ytterligare en förskolechef. 

Ärendebeskrivning 
En utvärdering av konsultföretaget KPMG har gjorts gällande 
förskolechefernas arbetsmiljö. Rapporten från KPMG visar att förskolechefer har ett 
stort personalansvar med ca 30–50 anställda. 
 
Avstånd till enheterna gör det svårt för förskolechefer att vara en närvarande chef 
och att förskolechefer skulle få en bättre arbetsmiljö om de kunde sitta tillsammans 
och arbeta i ”team”. 
 
Förvaltningen vill utöka ledningsorganisation för förskolan med ytterligare en 
Förskolechef, från nu 6 till 7 förskolechefer. 
 
Att förvaltningen får organisera om fördelning mellan förskolechefer. 
 
Att två förskolechefer har sina arbetsplatser på Fröviskolan och fem 
förskolechefer har sina arbetsplatser på ”Gula villa” i centrala Lindesberg. 
 
Kostnaden för ytterligare en förskolechef är ca 750 000 kr Finansiering sker 
inom förskolan budget, där statsbidraget för asylsökande och nyanlända barns 
budget används i första hand. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att tillsätta ytterligare en 
förskolechef. 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef förskola 
 
För kännedom: 
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BUN § 213   Dnr: BUN 2017/259 
 
Strukturella förändringar - rektorsorganisation grundskola  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

Om en utökning med biträdande rektor 50%, (utökning), med inriktning på 
Storåskolan.  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att införa biträdande rektorer i 
grundskolan från 1 augusti 2016. Dock valde förvaltningen/nämnden att förändra 
endast organisation i Lindesberg och Frövi. Från MBL-förhandlingen med 
fackliga företrädare så framfördes synpunkter att förändringen också skulle gälla 
norra skolområdet (Storåskolan, Ramshyttan och Hagabackens skola). 
 
En utvärdering av konsultföretaget KPMG har gjorts. Den visar tydligt att 
de områden där inte biträdande rektorer införts är arbetsmiljön för 
skolledare betydligt sämre. 
 
Förvaltningen förslår därför en utökning med biträdande rektor 50%, (utökning), 
med inriktning på Storåskolan. 
 
Utökning skolledarorganisation till Storåskolan årskurs 4–9 beräknas kosta 
400 000 kr/år.  
 
Finansiering kommer att ske via statliga riktade medel för jämlik skola, 
2017–2018, samt 2018–2019 gäller statsbidraget. Upphör denna reform 
finansieras utökning av grundskolan budget för asylsökande och nyanlända 
elever. 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef grundskola 
 
För kännedom: 
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BUN § 214   Dnr: BUN 2017/315 
 
Plan för heltidstjänster inom fackföreningen Kommunals 
avtalsområde 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
De befattningar inom Kommunals avtalsområde inom barn- och 
utbildningsförvaltningen som planen kommer att omfatta är barnskötare och 
elevassistenter (inklusive lärar- och klassassistenter). Vaktmästare arbetar redan 
idag heltid i stor utsträckning. 
 
Det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete att se över arbetsmoment, 
arbetsuppgifter och arbetsfördelning. Det arbetet behöver fortsätta, även utifrån 
aspekten rätt arbetsuppgifter för rätt kompetens. 
 
Vid införandet av fler heltider ser förvaltningen behov av att personalen kan 
arbeta på flera olika enheter och även kanske inom andra verksamhetsområden. 
 
Ett steg vidare i arbetet med frågan om arbete på flera olika enheter/ 
arbetsplatser/områden är införandet av TimeCare, som kommer underlätta för 
chefer att se var det finns tillgängliga personalresurser kontra bemanningsbehov. 
Planerad frånvaro bör kunna täckas upp med befintlig personal i större 
utsträckning än idag och därmed minska behovet av timvikarier. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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BUN § 215   Dnr: BUN 2017/115 
 
Extratjänster inom förvaltningen 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att tacka för informationen. 
Samt besluta att nämnden ska få en rapport om ett halvår, omfattande hur många 
som varit aktuella inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter som 
extratjänster och vad dessa har omfattats av. 

Ärendebeskrivning 
I dagsläget är det 9 personer som har en extratjänstanställning inom 
grund- och förskola i Lindesbergs kommun. Finns 9 platser ”lediga” platser. Att 
de inte är tillsatta beror på, att de nyligen har kommit in till arbetsmarknads-
enheten, ej har gått att matcha personer mot platserna och personer själva valt att 
avsluta/inte påbörjat praktik/anställning. 
 
Totalt antal extratjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen: 
- 9 inom förskola på enheterna Haga, Grönsiskan, Skogsdungen, Mariedal, 

Näsby, Kungsfågeln, Kristallen, Stadsskogen 
- 9 inom grundskola på enheterna Kristinaskolan, Björkhagaskolan, 

Fröviskolan, Ekbackens skola 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att Barn- och utbildningsnämnden tackar för information 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
 
För kännedom: 
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BUN § 216   Dnr: BUN 2017/242 
 
Olycksfall vårterminen 2017 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Analyser av olycksfall i Lindesbergs kommuns förskolor och skolor 
redovisas till barn- och utbildningsnämnden två gånger per år. 
 
För vårterminen 2017 redovisas följande antal olycksfall: 
 
Verksamhet  Skolsköterska Sjukvård Tandvård 
Förskolor: 29 fall 4 4 5 
Grundskolor: 57 fall 10 9 1 
 
Antalet rapporterade olycksfall ligger de senaste åren relativt konstant 
från termin till termin. 
 
Den övervägande delen av olycksfallen äger rum under fri lek och 
rastaktiviteter utomhus. Detta gäller framför allt i förskolan och de yngre 
årskurserna i grundskolan. Denna typ av olycksfall är svåra att bygga bort 
riskerna runt. Kommunikation med barn/elever om risker och faror är väsentligt. 
I lektionssammanhang är olycksfall i samband med idrottslektioner 
överrepresenterade. 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
Utvecklingsstrateg 
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BUN § 217   Dnr: BUF2015/327 
 
Rutiner vid frånvaro 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att upphäva tidigare taget beslut BUN § 134/2017 samt att tacka för 
informationen 

Ärendebeskrivning 
När en skolpliktig elev inte fullgör skolplikten och detta beror på att 
vårdnadshavaren inte har tagit sitt fulla ansvar för att få barnet till skolan kan 
barn- och utbildningsnämnden förelägga vårdnadshavarna att ta detta ansvar i 
enlighet med Skollagen 7 kap 23 §. Till föreläggandet kan ett ekonomiskt vite 
knytas. 
 
Kommunen använder sig av vitesföreläggande endast efter att skolan försökt 
komma till rätta med situationen genom andra åtgärder, t. ex. genom samtal med 
vårdnadshavarna, stödåtgärder eller anmälan till socialtjänsten. Detta regleras i 
förvaltningens rutiner för skolpliktsbevakning. Skolan ska alltså i första hand 
försöka lösa situationen på annat sätt. Bestämmelser om hur vitesföreläggande 
handläggs finns i Viteslagen (SFS 1985:206). Det finns två former av vite, 
löpande och engångsvite, vilket som väljs beror på det enskilda fallet. 
 
Det är av yttersta vikt att kommunen handlägger dessa ärenden korrekt 
och Förvaltningslagen måste tillämpas. Barn- och utbildningsförvaltningen 
bereder och tillställer nämnden ett förslag om föreläggande. Beslut om 
vitesföreläggande kan överklagas hos förvaltningsrätten. En första förutsättning 
för att ett vite ska kunna dömas ut är att den som fått föreläggandet informerats 
om de krav som ställs på den berörda så att hon/han har haft möjlighet att 
uppfylla dem. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Utvecklingsstrateg 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 218   Dnr: BUN 2017/7 
 
Läsårstider 2018 - 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att godkänna läsårstiderna för 2018–2019. 

Ärendebeskrivning 
Höstterminen 2018 
Grundskola   Elever  mån 20 aug  tor 20 dec 

Lärare  fre 10 aug  fred 21 dec 
Gymnasieskola  Elever  mån 20 aug  tor 20 dec 

Lärare  fre 10 aug  fred 21 dec 
Vårterminen 2019 
Grundskola   Elever  tis 8 jan  fre 14 juni 

Lärare  mån 7 jan  tor 20 juni 
Gymnasieskola  Elever  tis 8 jan  fre 14 juni 

Lärare  mån 7 jan  tor 20 juni 
 
Studiedagar under höstterminen 2018: onsdag den 19 september och fredag den 
7 december.  
 
Studiedagar under vårterminen 2019 beslutas efter att datum för nationella 
ämnesprov tillkännagetts. 
 
Lovdagar 
Höstterminen  Läslov vecka 44, 29 oktober – 2 november 
Vårterminen   Sportlov vecka 8, 18 februari – 22 februari 
  Påsklov vecka 17, 22 april – 26 april 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden godkänner läsårstiderna för 2018–2019. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschefer Gr/Gy 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 219   Dnr:  
 
Läsårstider 2019 - 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att godkänna läsårstiderna för 2019–2020. 

 Ärendebeskrivning 
Höstterminen 2019 
Elever  tis 20 aug  tor 19 dec 
Lärare  mån 12 aug  fred 20 dec 
 
Vårterminen 2020 
Elever  ons 8 jan  fre 12 juni 
Lärare  tis 7 jan  tor 18 juni 
 
Studiedagar under höstterminen 2019: onsdag den 18 september och fredag den 
6 december.  
 
Studiedagar under vårterminen 2020 beslutas efter att datum för nationella 
ämnesprov tillkännagetts. 
 
Lovdagar 
Höstterminen  Läslov vecka 44, 28 oktober – 1 november 
Vårterminen   Sportlov vecka 8, 17 februari – 21 februari 
  Påsklov vecka 17, 14 april – 17 april 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att barn- och utbildningsnämnden godkänner läsårstiderna för 2019–2020. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschefer Gr/Gy 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 220   Dnr: BUF2015/236 
 
Information om ny högstadieskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid beredande nämnd i november år 2017 kom projektsamordnare för ny 
grundskola i Lindesberg Irene Eriksson, för att informera nämnden. 
 
Nämnden får ta del av programhandling över ombyggnad av Brotorpsskolan F-6 
och nybyggnad av 7–9 skola i Lindesberg, daterad 2017-09-20. Med ritningar 
över lokaler och utemiljöer. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 221   Dnr: BUN 2017/318 
 
Namnförslag på ny skola åk 7–9 i Lindesberg 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att föreslå att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ny skola åk 7–9 i 
Lindesberg ska heta Lindbackaskolan. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har efterfrågat namnförslag, från såväl elever på 
Stadsskogsskolan samt från allmänheten 

Nämnden beslutar enhälligt att överlämna Lindbackaskolan som namnförslag på 
ny skola åk 7–9 i Lindesberg, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Verksamhetschef Gr 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 222   Dnr: BUF2016/260 
 
Teknikcollege Industriprogrammet 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid beredande nämnd i november kommer Catrin Pernros Eriksson för att 
informera om planering av programmet och marknadsföring av programmet. 
 
Catrin visar marknadsföringsmaterial och programplan. Samt informerar 
nämnden om att företagare har deltagit i marknadsföring mot grundskolor i 
upptagningsområdet. 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 223   Dnr: BUN 2017/304 
 
Sammanträdestider barn- och utbildningsnämnden år 2018 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att anta barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för år 2018. 

Ärendebeskrivning 

Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2018  
för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Måndag, kl 09.00 Övrigt 
15-jan  
12-feb  
19-mar  
16-apr  
14-maj Dialogkonferens 2 maj, kl 17-21 
04-jun  
13-aug  
10-sep  
08-okt Kvalitetsdag förskola tors 18 okt 
12-nov Kvalitetsdag grundskola ons-tors 28–29 nov 
10-dec Kvalitetsdag gymnasium tors 13 dec 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden år 2018 antas. 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Utvecklingsstrateg 
Verksamhetsutvecklare  
Ekonom BUN 
Ledamöter/ersättare BUN 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 224   Dnr: BUN 2017/296 
 
Kvalitetsrapporter för grundskola och fritidshem år 2017 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att tacka för informationen och lägga kvalitetsrapporterna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Den 23–24 november år 2017 hade nämnden kvalitetsdag gällande grundskola 
och fritidshem. 
 
I Lindesbergs kommuns grundskolor bedrivs ett kontinuerligt och långsiktigt 
arbete på huvudmannanivå i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten i 
verksamheten. Målet är att säkerställa en hög kvalitet och en hög grad av 
likvärdighet i verksamheten. 
 
För att uppnå målet om kvalitet och likvärdighet sker ett systematiskt och över 
året kontinuerligt inhämtande av kunskapsresultat, resultat avseende upplevd 
trivsel och trygghet samt delaktighet och inflytande. Allt arbete sker i dialog med 
enheternas skolledningar. 
 
De inhämtade resultaten analyseras av huvudmannen i en central analysgrupp 
bestående av verksamhetschefen för grundskolan, grundskolans 
verksamhetsutvecklare samt barn- och utbildningsförvaltningens 
utvecklingsstrateg. I detta analysarbete fokuseras på orsaker till de uppnådda 
resultaten, samt planeras för åtgärder för att förbättra resultaten. Det åligger 
också analysgruppen att själv vidta planerade åtgärder alternativt att föreslå 
åtgärder som ska beslutas av förvaltningschefen eller barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
I samband med kvalitetsdagarna har nämnden tagit del av kvalitetsrapporter 
 år 2016–2017 från nedanstående enheter: 

- Vedevågs skolas fritidshem 
- Rockhammars skolas fritidshem 
- Fröviskolans fritidshem 
- Ekbackens skolas fritidshem 
- Ramshyttans skolas fritidshem 
- Kristinaskolans fritidshem 
- Hagabackens skolas fritidshem 
- Brotorpsskolans fritidshem 
- Rockhammars skola 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- Björkhagaskolans fritidshem 
- Särskolan 
- Vedevågs skola 
- Storåskolan 
- Stadsskogsskolan 
- Ramshyttans skola 
- Kristinaskolan 
- Hagabackens skola 
- Ekbackens skola 
- Fröviskolan  
- Brotorpsskolan 
- Björkhagaskolan 
- Övergripande kvalitetsrapport 

_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef Gr 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 225   Dnr: BUN 2017/297 
 
Kvalitetsdag - Gy 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Den 4 december år 2017 hade nämnden kvalitetsdag gällande gymnasieskolan. 
Under dagen presenterades fokusområden på Lindeskolan, samt att 
verksamhetschef Staffan Hörnberg och rektorer presenterade Lindeskolans 
verksamheter. 

- Fokusområden på Lindeskolan:  
trygghet, trivsel och studiero 
ledarskap i klassrummet 
närvaro 
mentorskap 
extra satsningar bland annat på matematik och lässtrategier 

- Skolenhet 1, rektor Per Wernborg: barn- och fritidsprogrammet, 
introduktionsprogrammen, restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
idrottscollege 

- Skolenhet 2, rektor Johan Dietrichson: ekonomiprogrammet, estetiska 
programmet, humanistiska programmet, samhällsvetenskapliga 
programmet, vård- och omsorgsprogrammet 

- Skolenhet 3, rektor Andreas Blom: Bygg- och anläggningsprogrammet, 
el- och energiprogrammet, fordon- och transportprogrammet, 
teknikprogrammet, industritekniska programmet (från ht-18) 

- Skolenhet 4, rektor Anna-Maria Borgshed: naturvetenskapliga 
programmet, språkintroduktionen 

- Kulturskolan Garnalia, rektor Erik Lundqvist 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef Gy 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 226   Dnr: BUN 2017/202 
 
Utvärdering av IM-programmet vid Lindeskolan 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
Ärendet utgår. 

  
Ärendebeskrivning 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef Gy 
 
För kännedom: 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 227   Dnr: BUN 2017/336 
 
Månadsuppföljning november år 2017 - barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att överlämna månadsuppföljning gällande november år 2017 till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden tog vid beslutande nämnd i december del av 
månadsuppföljning för november år 2017. 
 
Barn- och 
utbildnings 
förvaltning  

Budge
t jan-
nov  

Budget 
avvikelse 
jan-nov  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Budget 
avvikelse 
helår  

Grundskola  206,7  6,8  229,0  226,5  -2,5  
Förskola  124,6  1,7  133,1  135,6  2,5  
Gymnasieskola  114,8  1,3  125,4  125,4  0  
Gemensam 
verksamhet  

21,8  -0,5  23,8  23,8  0  

Fritidshem  20,4  1,1  21,9  22,4  0,5  
Central 
verksamhet  

15,3  2,9  16,9  16,9  0  

Särskola  10,1  0,5  10,6  11,1  0,5  
Kulturskola  7,6  0,3  8,3  8,3  0  
Förskoleklass  12,0  -0,1  13,1  13,1  0  
Gymnasiesärsko
la  

4,4  0,1  4,8  4,8  0  

Fritidsgård  1,5  0,3  1,7  1,7  0  
Totalt  539,4  14,4  588,4  589,4  1,0  
 
Budgetuppföljning per sista november visar att nettokostnaden för 
novembermånad alla 11 verksamheter ligger på 47,1 Mnkr. Kostnaderna för 
november minus intäkterna samma månad är 7,99 % av årsbudgeten. Om alla 
månader kostar lika mycket skulle nettokostnaden ligga på 49,1 Mnkr för en 
budget i balans på helår.  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Med anledning av att 3 stora delar fortfarande inte är klara för 2017 är prognosen 
oförändrad från oktober, +1,0 Mnkr mot budget. Delarna är: måltidskostnader 
2017, asylintäkter 2017 (samt beslut för 2015–2016) och semesterlöneskulden 
för innevarande år. Dessa delar är de största faktorerna som påverkar ekonomin 
under de sista månader och kommer att färdigställas till årsbokslutet. 
 
Investeringsprojekt  Utgift  Prognos 

helår  
Budget 
2017  

Budget 
avvikels
e helår  

Undervisningsinventarier 
gymnasieskolan  

0,2  0,5  0,5  0  

Inventarier ny förskola  0,2  0,3  1,2  0,9  
Totalt  0,4  0,8  1,7  0,9  

 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelsen  
 
För kännedom: 
Ekonom 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 228   Dnr: BUN 2017/337 
 
Prislista bidrag till fristående huvudman kalenderår 2018, 
gymnasieskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för fristående huvudman kalender år 
2018 gällande gymnasieskolor. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Bidrag per elev till fristående huvudman för kalenderår 2018 
 
Verksamhet  
Fristående gymnasieskola  

Total 
kostnad*  

Barn- & fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete  105 550  
Bygg och anläggningsprogrammet, husbyggnad  125 532  
El och energiprogrammet, elteknik  131 655  
Ekonomiprogrammet, ekonomi/juridik  100 058  
Estetiska programmet, estetik och media  114 860  
Estetiska programmet, musik  136 305  
Fordons och transportprogrammet, personbil  130 257  
Fordons och transportprogrammet, lastbil och mobila 
maskiner  

147 930  

Fordons och transportprogrammet, transport  166 723  
Humanistiska programmet, språk  112 601  
Introduktionsprogrammet, språkintroduktion  114 511  
Introduktionsprogrammet, preparandutbildning  136 897  
Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktion  138 994  
Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ  139 282  
Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap  96 445  
Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap och samhälle  96 445  
Restaurang och livsmedelsprogrammet, kök och servering  125 930  
Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap  99 056  
Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, information och 
kommunikation  

99 056  

Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap  99 656  
Teknikprogrammet, teknikvetenskap  127 113  
Teknikprogrammet, informations- och medieteknik  127 113  
Vård och omsorgsprogrammet  105 991  
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Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika 
verksamheterna och bidragen utgår från budgeterat antal elever. 
______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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BUN § 229   Dnr: BUN 2017/338 
 
Prislistor bidrag till fristående huvudman kalenderår 2018 för 
förskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för fristående huvudman kalender år 
2018 för förskolor. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen delger nämnden förslag på prislista år 2018: 
Verksamhet Summa grundbelopp 

Bidrag per viktat barn, 
faktiskt barn 

Förskola  113 419 kronor 

 
I bidrag per faktiskt barn ingår undervisning, läromedel och utrustning, elevvård 
och hälsovård, måltider, lokalkostnader och administration. 
Moms 6 % ingår samt ett avdrag för taxor och avgifter. 
 
Driftbidraget grundas på lön 2018, inklusive årets löneökning 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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BUN § 230   Dnr: BUN 2017/338 
 
Prislista bidrag till fristående huvudman kalenderår 2018 för 
förskoleklass 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för fristående huvudman kalender år 
2018 för förskoleklass. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen delger nämnden förslag på prislista år 2018: 
Verksamhet Summa grundbelopp 

Bidrag per elev  

Förskoleklass  69 977 kr 

 
I bidrag per faktiskt barn ingår undervisning, läromedel och utrustning, elevvård 
och hälsovård, måltider, lokalkostnader och administration. 
Moms 6 % ingår samt ett avdrag för taxor och avgifter. 
 
Driftbidraget grundas på lön 2018, inklusive årets löneökning. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
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BUN § 231   Dnr: BUN 2017/338 
 
Prislista bidrag till fristående huvudman kalenderår 2018 för 
grundskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för fristående huvudman kalender år 
2018 för grundskola. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen delger nämnden förslag på prislista år 2018: 
 

Verksamhet Summa grundbelopp 
Bidrag per elev  

Grundskola 1–3  75 831 kronor 
Grundskola 4–6 84 775 kronor 
Grundskola 7–9 105 333 kronor 

 
I bidrag per faktiskt barn ingår undervisning, läromedel och utrustning, elevvård 
och hälsovård, måltider, lokalkostnader och administration. 
Moms 6 % ingår samt ett avdrag för taxor och avgifter. 
 
Driftbidraget grundas på lön 2018, inklusive årets löneökning. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 232   Dnr: BUN 2017/338 
 
Prislista bidrag till fristående huvudman kalenderår 2018 för 
fritidshem 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för fristående huvudman kalender år 
2018 för fritidshem. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen delger nämnden förslag på prislista år 2018: 
 

Verksamhet Summa grundbelopp 
Bidrag per elev  

Fritidshem  31 524 kronor 

 
I bidrag per faktiskt barn ingår undervisning, läromedel och utrustning, elevvård 
och hälsovård, måltider, lokalkostnader och administration. 
Moms 6 % ingår samt ett avdrag för taxor och avgifter. 
 
Driftbidraget grundas på lön 2018, inklusive årets löneökning. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 233   Dnr: BUN 2017/339 
 
Prislista bidrag till fristående huvudman kalenderår 2018 för 
grundsärskola  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för fristående huvudman kalender år 
2018 för grundsärskola. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Bidrag per elev till fristående huvudman för kalenderår 2018 
 
Verksamhet  Per helår*  Per termin*  
Grundsärskola  430 516  215 258  
Träningssärskola  506 938  253 469  
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 234   Dnr: BUN 2017/339 
 
Prislista bidrag till fristående huvudman kalenderår 2018 för 
gymnasiesärskola  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för fristående huvudman kalender år 
2018 för gymnasiesärskola. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Bidrag per elev till fristående huvudman för kalenderår 2018  
 
Verksamhet  
Gymnasiesärskola  Per helår*  Per termin*  
Individuellt program  517 509  258 754  
Nationella program:  
Fordonsvård och 
godshantering  

525 066  262 533  

Fastighet, anläggning och 
byggnation  

525 066  262 533  

Hotell, restaurang och bageri  525 066  262 533  
Hälsa, vård och omsorg  523 476  261 738  
Samhälle, natur och språk  523 476  261 738  

 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 235   Dnr: BUN 2017/340 
 
Prislistor kommunala verksamheter kalenderår 2018 för förskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för kommunala verksamheter, 
förskolor kalenderår 2018. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Bidrag per elev till kommunala verksamheter för kalenderår 2018 
 
Verksamhet  Summa bruttobidrag 

Bidrag per faktiskt barn 
Förskola 106 549 kronor  
   

 
I bidrag per faktiskt barn ingår undervisning, läromedel och utrustning, elevvård 
och hälsovård, måltider, lokalkostnader och administration samt ett avdrag för 
taxor och avgifter. 

Driftbidraget grundas på lön 2018, inklusive årets löneökning. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 236   Dnr: BUN 2017/340 
 
Prislista interkommunala verksamheter kalenderår 2018 för 
förskoleklass 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för kommunala förskoleklasser 
kalenderår 2018. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Bidrag per elev till kommunala verksamheter för kalenderår 2018 
 
Verksamhet  Summa bruttobidrag 

Bidrag per faktiskt barn 
Förskoleklass 66 016 kronor  
   

 
I bidrag per faktiskt barn ingår undervisning, läromedel och utrustning, elevvård 
och hälsovård, måltider, lokalkostnader och administration samt ett avdrag för 
taxor och avgifter. 

Driftbidraget grundas på lön 2018, inklusive årets löneökning. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 237   Dnr: BUN 2017/340 
 
Prislista interkommunala verksamheter kalenderår 2018 för 
grundskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för interkommunala grundskolor 
kalenderår 2018. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Bidrag per elev till interkommunal verksamhet för kalenderår 2018 
 
Verksamhet  Summa bruttobidrag 

Bidrag per faktiskt barn 
Grundskola åk 1–3 72 564 kronor  
Grundskola åk 4–6 79 977 kronor  
Grundskola åk 7–9 99 371 kronor  

 
I bidrag per faktiskt barn ingår undervisning, läromedel och utrustning, elevvård 
och hälsovård, måltider, lokalkostnader och administration samt ett avdrag för 
taxor och avgifter. 

Driftbidraget grundas på lön 2018, inklusive årets löneökning. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 238   Dnr: BUN 2017/340 
 
Prislista interkommunala verksamheter kalenderår 2018 för 
fritidshem 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för interkommunala fritidshem 
kalenderår 2018. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Bidrag per elev till interkommunal verksamhet för kalenderår 2018 
 
Verksamhet  Summa nettobidrag 

Bidrag per faktiskt elev 
Fritidshem 25 582 kronor  
   

 
I bidrag per faktiskt barn ingår undervisning, läromedel och utrustning, elevvård 
och hälsovård, måltider, lokalkostnader och administration samt ett avdrag för 
taxor och avgifter. 

Driftbidraget grundas på lön 2018, inklusive årets löneökning. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 239   Dnr:  
 
Prislistor interkommunala verksamheter kalenderår 2018 för 
särskild undervisningsgrupp 
 

Beslut 
Ärendet utgår. 

Ärendebeskrivning 
 
 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Ekonom BUN 
 
För kännedom: 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 240   Dnr: BUN 2017/341 
 
Prislistor interkommunala verksamheter kalenderår 2018 för 
gymnasiesärskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för interkommunala gymnasiesärskola 
kalenderår 2018. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Prislista per elev för interkommunal ersättning för kalenderår 2018 
 
 Verksamhet  
Gymnasiesärskola  Per helår*  Per termin*  
Individuellt program  488 216  244 108  
Nationella program:  
Fordonsvård och godshantering  495 345  247 673  
Fastighet, anläggning och 
byggnation  

495 345  247 673  

Hotell, restaurang och bageri  495 345  247 673  
Hälsa, vård och omsorg  493 845  246 923  
Samhälle, natur och språk  493 845  246 923  
*kronor   

Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika 
verksamheterna och bidragen utgår från budgeterat antal barn. 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 241   Dnr: BUN 2017/341 
 
Prislistor interkommunala verksamheter kalenderår 2018 för 
grundsärskola  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för interkommunala grundsärskola 
kalenderår 2018. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Prislista per elev för interkommunal ersättning för kalenderår 2018 
 
Verksamhet  Per helår*  Per termin*  
Grundsärskola  406 148  203 074  
Träningssärskola  478 244  239 122  
*kronor   

Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika 
verksamheterna och bidragen utgår från budgeterat antal barn. 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 242   Dnr: BUN 2017/342 
 
Prislistor interkommunala verksamheter kalenderår 2018 för 
gymnasieskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för interkommunala verksamheter för 
gymnasieskola kalenderår 2018. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Prislista per elev för interkommunal ersättning för kalenderår 2018 
 
Verksamhet  
Kommunal gymnasieskola  

Total kostnad 
(kronor) 

Barn- & fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete  104 489  
Bygg och anläggningsprogrammet, husbyggnad  122 791  
El och energiprogrammet, elteknik  128 399  
Ekonomiprogrammet, ekonomi/juridik  99 459  
Estetiska programmet, estetik och media  113 016  
Estetiska programmet, musik  132 659  
Fordons och transportprogrammet, personbil  127 118  
Fordons och transportprogrammet, lastbil och mobila 
maskiner  

143 306  

Fordons och transportprogrammet, transport  160 518  
Humanistiska programmet, språk  110 947  
Introduktionsprogrammet, språkintroduktion  112 697  
Introduktionsprogrammet, preparandutbildning  133 200  
Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktion  134 321  
Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ  135 385  
Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap  96 150  
Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap och 
samhälle  

96 150  

Restaurang och livsmedelsprogrammet, kök och 
servering  

123 155  

Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap  98 541  
Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, information 
och kommunikation  

98 541  

Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap  99 091  
Teknikprogrammet, teknikvetenskap  124 239  
Teknikprogrammet, informations- och medieteknik  124 239  
Vård och omsorgsprogrammet  104 893  
  

 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

I total kostnad ingår måltider, lokalkostnad administration, overheadkostnader 
samt övrig kostnad. I övrig kostnad ingår undervisning, arbetslivsorientering, 
kompetensutveckling, skolledning, läromedel och utrustning, leasingkostnader, 
datorer och maskiner som ingår i undervisning, korttidsinventarier, skolbibliotek, 
elev- och hälsovård mm. Skolskjuts, tilläggsbelopp och hemspråk ingår inte i 
bidragsbeloppet. Idrottsprofil tillkommer på beloppet.  
 
Programinriktat individuellt val - Priset består av programkostnad + 10 000 kr, 
max 2 terminer.  
Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programinriktnings pris.  
Samverkansavtal med Örebro kommun finns. 2  

Barn- och utbildningsnämndens budgetram är fördelad mellan de olika 
verksamheterna och bidragen utgår från budgeterat antal elever. 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 243   Dnr: BUN 2017/342 
 
Prislistor interkommunala verksamheter kalenderår 2018 för 
idrottsprofil 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
budgetförslag år 2018, godkänna prislista för interkommunala verksamheter 
kalenderår 2018 för idrottsprofil. 

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
Prislista per elev för interkommunal ersättning för kalenderår 2018:  
 
Idrottsprofil Per helår Per termin  
Fotboll, handboll, rytmisk gymnastik och 
volleyboll 

16 500 kr  
 

8 250 kr 

Övriga idrotter 10 000 kr 5 000 kr  
 

   

Judogymnasiet har riksintag vid Lindeskolan och Lindesbergs kommun får ett 
bidrag från Svenska Judoförbundet. Det medför att hemkommunen inte betalar 
för idrottsprofil judogymnasiet. 
 
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
 
För kännedom: 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 244   Dnr: BUN 2017/345 
 
Information om ärende gällande skolskjuts 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Att uppdra åt förvaltningschefen att tillförsäkra att elever på Löa och Pilkrogs 
friskolor i Lindesbergs kommun erbjuds skolskjuts enligt Skollagens föreskrifter. 

Ärendebeskrivning 
Hemkommunen ska enligt Skollagen (2010:800) 10 kap 40 § erbjuda kostnadsfri 
skolskjuts även till elever i fristående grundskolor inom kommunen i de fall som 
de allmänna förutsättningarna för skolskjuts är uppfyllda och detta kan ske utan 
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen. 
 
För närvarande ombesörjer Löa och Pilkrogs friskolor sina elevers skolskjutsar 
med egna medel. Skollagens föreskrifter enligt 10 kap 40 § är därmed inte 
uppfyllda. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att tillförsäkra att 
elever på Löa och Pilkrogs friskolor i Lindesbergs kommun erbjuds skolskjuts 
enligt Skollagens föreskrifter.  
_______ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 
Skolskjutsansvarig 
 
För kännedom: 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 245 
 
Delegationsärenden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 
 

Henrik Arenvang 
 Delegationsbeslut om beviljad ansökan om val av 

Stadsskogsskolan  
  

 
2017-10-13 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Stadsskogsskolan 2017-09-08 - ärendet bedöms utrett 
och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-10-18 Delegationsbeslut av Marta Eriksson om beviljade 

dagliga resor, september 2017 Dnr BUN 2017/46 
  

 
2017-10-18 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Vedevågs skola 2017-09-12, ärendenr ht 17–4 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-10-23 Delegationsbeslut av Marta Eriksson om beviljade 

dagliga resor, september 2017 Dnr BUN 2017/46 
  

 
2017-10-23 Delegationsbeslut av Marta Eriksson om beviljade 

dagliga resor, oktober 2017 Dnr BUN 2017/46 
  

 
2017-10-25 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Fröviskolan under höstterminen 2017, ärendenr HT-
17 nr 7 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2017/5 

  

 
2017-10-25 Delegationsbeslut av Greta Åström om beviljade platser 

på fritids perioden januari till juli 2017 Dnr BUN 
2017/46 

  

 
2017-10-25 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Stadsskogsskolan 2017-09-29, ärendenr 2017.57 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017-10-26 Tillförordnad förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen Kristina Öhrn 2017-04-18 och 
2017-04-20 Dnr BUN 2017/46 

  

 
2017-11-03 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Stadsskogsskolan 2017-10-25, ärendenr 2017.64 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-11-03 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Brotorpsskolan 2017-10-23, ärendenr 16 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-11-03 Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling 

på Stadsskogsskolan 2017-09-25, ärendenr 2017.60 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2017/5 

  

 
2017-11-04 Beslut om tilläggsbelopp vårterminen 2018 Dnr BUN 

2017/292 
  

Staffan Hörnberg 
2017-10-19 Yttrande i anmälan om kränkande behandling vid 

Lindeskolan, dnr 45-2017:7673 Dnr BUN 2017/272 
  

Peter Lundell 
 Delegationsbeslut om beviljad ansökan om val av 

Stadsskogsskolan  
  

 
2017-10-29 Vidtagna åtgärder utifrån föreläggande om att vidta 

åtgärder, dnr 45-2017:2912 i anmälan om kränkande 
behandling av elev vid Rockhammars skola Dnr BUN 
2017/125 

  

 
2017-11-08 Vidtagna åtgärder utifrån föreläggande om att vidta 

åtgärder, dnr 45-2017:2912 i anmälan om kränkande 
behandling av elev vid Rockhammars skola Dnr BUN 
2017/125 

  

Björn Österby 
2017-10-26 Delegationsbeslut om avslag av ansökan om skolskjuts, 

Fröviskolan Dnr BUN 2017/3 
  

 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Delegationsbeslut omfattande anställning:  
Tillsvidareanställning 8 st, av nedanstående typer av tjänster:  
- Barnskötare 
- Lärare grundskola tidigare år 
- Lärare Sv/So 
- Musiklärare 
- Studie- och yrkesvägledare 
- Vikariesamordnare 
 
Vikariat 34 st av nedanstående typer av tjänster:  
- Barnskötare  
- Elevassistent  
- Fritidspedagog 
- Klassassistent  
- Lärarassistent 
- Lärare 
- Lärare grundskola, tidigare år  
- Lärare 4–9 
- Modersmålslärare engelska 
- Modersmålslärare 
- Modersmålslärare, ryska 
- Lärare byggteknik 
- Lärare fysik 
- Lärare naturkunskap 
- Lärare spanska 
- Instruktör 
- Socialutredare 
____________ 
 
 
  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 (54)  
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 246 
 
Meddelanden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade meddelanden. 

Henrik Arenvang 
2017-09-27 Beslut från Ljusnarsbergs kommunstyrelse KS § 187 

Reviderat kommunalt samverkansavtal för utbildningar 
inom gymnasie- och gymnasiesärskola mellan 
kommunerna i Örebro län  

  

 
2017-10-16 Barn- och elevombudet finner inte skäl att ändra sitt 

tidigare beslut från 2013-06-27 - ärendet avslutas Dnr 
BUN 2017/278 

  

 
2017-10-24 KS § 175 Sammanträdestider för kommunstyrelsen, 

tillväxtutskottet och utskottet för stöd och strategi 2018 
Dnr  

  

Tina Björk 
2017-05-30 Protokoll från samverkan Förskolor östra 

samverkansgrupp 2017-05-30 Dnr  
  

 
2017-09-24 Protokoll från Förskolor östra samverkansgrupp 2017-

09-24 Dnr  
  

 
2017-10-04 Protokoll från Förskolor östra samverkansgrupp 2017-

10-04 Dnr  
  

Staffan Hörnberg 
2017-10-31 Beslut av Barn- och elevombudet 2017-10-31 om att 

avsluta ärendet om kränkande behandling vid 
Lindeskolan, dnr 45–2017:7673 Dnr BUN 2017/272 

  

Peter Lundell 
2017-06-30 Förhandlingsprotokoll Storåskolan MBL § 11 Dnr    
 
2017-10-24 Synpunkt på den fysiska arbetsmiljön för lärare och 

elever vid Stadsskogsskolan Dnr BUN 2017/249 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017-10-26 Beslut om att avsluta tillsyn avseende upplevd 
diskriminering, utbildningsanordnares utrednings- och 
åtgärdsskyldighet samt arbete med aktiva åtgärder i 
anmälan om sexuella trakasserier, (DO) ärende GRA 
2017/55 Dnr BUN 2017/150 

  

Lars Speziali 
2017-09-25 Protokoll från Stadsskogsskolan samverkansgrupp  

2017-09-25  
  

Gunnar Stengarn 
2017-09-20 Protokoll från Särskolans samverkansgrupp 2017-09-20    

Linda Svahn 
2017-10-04 Protokoll Specifikt samverkansråd för skola, utbildning 

och kompetensförsörjning  
  

Lena Warvne 
2017-09-07 Protokoll från Björkhagaskolans samverkansgrupp  

2017-09-07  
  

Kristina Öhrn 
2017-09-27 Protokoll från samverkan Förskolor västra 

samverkansgrupp 2017-09-27  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 247 
 
Information om goda exempel 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lyfte nedanstående goda exempel.  
 
Ärendebeskrivning 
Nedanstående goda exempel lyftes vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde: 
 
Kvalitetsdagar 
Ordförande Linda Svahn (S) tackar förvaltningen för ett bra arbete med 
nämndens kvalitetsdagar 
 
Rekrytering 
Mats Seijbolt (SD) lyfter att Lindeskolans gymnasium har arbetat bra med 
rekrytering av nya rektorer. 
 
Verksamheter i Lindesberg 
Zaki Habib (S) framhåller att man i andra kommuner talar gott om barn- och 
utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun, som arbetsgivare. 
 
 
__________  
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2017-12-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN § 248 
 
Övriga frågor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lyfte nedanstående övriga frågor. 
 
Ärendebeskrivning 
Rekrytering 
Sven Öberg (KD) lyfter behovet av rekrytering av rektorer till norra skolområdet. 
 
Förvaltningschef Henrik Arenvang informerar om det pågående arbetet med 
rekrytering. 
 
Enkät 
Zaki Habib (S) efterfrågar ett slutdatum för den enkät som ligger ute på 
kommunens hemsida Föräldraenkät grundskolor läsåret 2017–2018.  
 
Syftet med denna enkät är att mäta hur nöjda ni föräldrar är med era barns 
grundskola. 
 
Önskemål vid Demokratidagen 
Agneta Lindqvist (V) lyfter önskemål som framkom från elever vid 
Stadsskogsskolan, under Demokratidagen. 
- Att det blir lärarvikarier som lär ut ämnet och inte klassvakter 
- Att erbjuda en annan utemiljö vid skolan för aktiviteter 

 
Frånvaro 
Ordförande Linda Svahn (S) lyfte frågan att det i verksamhetssystemet Dexter 
inte går att registrera vilken typ av frånvaro som man som vårdnadshavare 
registrerar. 
 
Utvecklingsstrateg Björn Österby informerar nämnden om att man ser över 
rutiner även för giltig frånvaro. 
 
Visad uppskattning 
Mats Seijbolt (SD) lyfter frågan hur förvaltningen visar personalen uppskattning. 
 
Alla kommunens anställda får en julklapp. 
 
________ 
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