
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-15 

1 (13) 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 
 
 
 
 

Plats och tid: Näset, kl. 9:00-09.35   

Beslutande: Linda Svahn S (S) ordförande 
Linda Andersson (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Zaki Habib (S) vice ordförande 
Kent Wanberg (S) 
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Ärendeförteckning 
 
 

BUN § 1/2018 Resursfördelningsmodell i förskola och grundskola 

BUN § 2/2018 Information och utvärdering av familjecentral i 
Fellingsbro samt utökning av familjecentralen i 
Lindesberg 

BUN § 3/2018 Lokaliseringsutredning förskolor Lindesbergs tätort 

BUN § 4/2018 Prioritering inom förskola 

BUN § 5/2018 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbesök 

BUN § 6/2018 Utvärdering KomTek 

BUN § 7/2018 Delegationsbeslut 

BUN § 8/2018 Meddelanden 

BUN § 9/2018 Information om goda exempel 

BUN § 10/2018 Övriga frågor 
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BUN § 1     Dnr: BUN 2017/335 
 
Resursfördelningsmodell i förskola och grundskola  

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Förvaltningschef får i uppdrag att genomföra steg ett, översyn och analys,  
för återrapport i april år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun har genomfört en granskning av 
barn- och utbildningsnämndens styrning av den kommunala grundskolan, BUN 2017/145. 
En rekommendation är att nämnden ser över resursfördelningsmodellen. 
Förvaltningen anser att stöd och hjälp behövs av utomstående konsulttjänst. Uppdrag bör 
delas upp i tre delar och genomförs av utomstående konsult i samarbete med förvaltningen: 
1. Översyn och analys 
2. Skapa intern resursfördelningsmodell 
3. Skapa extern skolpeng 

Genom en översyn av nuvarande ekonomistyrning skapas en bild av verksamhetens olika 
kostnader och identifierar vilka effekter styrningen har idag. I analysen synliggörs de olika 
kostnadsdelarna och jämförs med andra kommuner. Därigenom utkristalliseras nuvarande 
resursfördelnings för- och nackdelar utifrån skolans mål och resultat. 
 
Förslag till beslut 
Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till beslut för nytt 
resursfördelningssystem i förskola och grundskola 
 
 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 

Ekonom 

BUN 

För 

kännedom

: 

Verksamhetschef Förskola  

Verksamhetschef Grundskola 
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BUN § 2     Dnr: BUF 2016/308  
 

Information angående familjecentral i Fellingsbro samt utökning av 
familjecentralen i Lindesberg 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Tacka för informationen samt ger förvaltningschef i uppdrag att återrapportera om 
finansieringen i februari år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef för förskola informerade nämnden vid beredande sammanträde i 
december år 2017. Förvaltningen beviljades inför 2017 medel från Länsstyrelsen så kallade 
§ 37-medel, dessa medel har under år 2018 används till tre olika delprojekt: 
- Projektering och öppnande av familjecentral i Fellingsbro 
- Fredagsträffar för asylfamiljer  
- Föräldrainformation ”Att bilda familj och leva med barn i Sverige” för nyanlända 

föräldrar på SFI (Svenska för invandrare). 

Inför år 2018 planeras en fortsättning av dessa projektdelar: 
- Familjecentralen i Fellingsbro 
- Fredagsträffar för asylfamiljer 

Finansiering under en månad är kvarvarande medel från § 37 och resterande finansiering 
för vår och höst år 2018 är utifrån andra projektmedel som planeras att sökas från 
Länsstyrelsen, så kallade 10:a medel. 
 
Meddelas för åtgärd: 
Verksamhetschef Förskola 

Ekonom BUN 

För kännedom: 
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BUN § 3     Dnr: BUN 2017/201 
 

Lokaliseringsutredning förskolor Lindesbergs tätort 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram vilka områden som är av störst intresse för 
placering för framtida förskolor och då ta hänsyn till arbete med Lindesbergs fördjupade 
översiktsplan. Återrapport i maj år 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
På beredande nämnd i december år 2017 presenterade fysisk planerare Frida Nilsson vid 
Samhällsbyggnad Bergslagen samt praktikanter Simon Ljunggren och Pontus Edvinsson 
vid Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro Universitet Lokaliseringsutredning förskolor 
Lindesbergs tätort. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har gett Samhällsbyggnad Bergslagen i uppdrag att 
presentera minst fem platser som är lämpliga för placering av förskolor i centrala 
Lindesberg. Utifrån Skolverkets riktmärke för antal barn i förskolegrupper samt framtida 
prognos gällande antal barn i förskolan, avser Lindesbergs kommun möta efterfrågan 
genom att uppföra nya förskolor.  
Nedan följer de kriterier som uppdraget utgått från: 

- Utemiljön ska motsvara minst 30 kvadratmeter per barn 
- Marken ska inte ha några kända markföreningar 
- Platsen ska rymma minst fem avdelningar med upp till 20 barn per avdelning 
- Bullernivån vid förskolan ska inte överstiga 50 dBA ekvivalent nivå 

Önskvärda kriterier: 
- Kommunägd mark 
- Platsen bör rymma en enplansbyggnad 
- Strategisk placering i förhållande till var barn bor och eventuellt kommer bo i 

framtiden 
- Försörjs av befintlig infrastruktur 
- Placering möjliggör för aktiva transporter 
- Placeringen möjliggör möten mellan olika socioekonomiska grupper 
- Platsen bör ha en närhet max 300 meter till ett större grönområde 

 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 

Verksamhetschef Förskola 

För kännedom: 
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BUN § 4     Dnr: BUN 2017/295 
 

Prioritering inom förskola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Förvaltningschef får i uppdrag att utreda 
1. Förutsättningar och möjligheter till att garantera studenter på Lindeskolans barn- och 

fritidsprogram en visstidsanställning i förskola samt fritids på maximalt ett år efter 
examen. Uppdraget återrapporteras till nämnden i april år 2018. 

2. För- respektive nackdelar med differentierad lönesättning i form av extra lönepåslag 
vid arbete på enheter med större rekryteringssvårigheter samt att låta restid ingå i 
arbetstiden som löneförmån. Uppdraget återrapporteras till nämnden i april år 2018. 

3. Olika alternativ för att få en bättre sammansättning i förskolans barngrupper utifrån 
socioekonomiska förutsättningar. Syftet är att ge samtliga barn bra förutsättningar 
inför skolstarten. Uppdraget återrapporteras till nämnden i maj år 2018. 

 
Ärendebeskrivning 
Nämnden genomförde kvalitetsdag gällande förskolornas verksamheter i Lindesbergs 
kommun den 23 oktober år 2017. Kvalitetsdagen innehöll bland annat:  
- Presentation av språkplan, rutiner i förskolan och policy vid barns frånvaro. Årshjulet 

för SKA, lotusdiagram, läroplansområden/mål samt gruppinventering 
- Presentation av arbete kring ett mål med målkriterier, metoder, resultat, analys och 

utvecklingsbehov. 
- Visning av digitala hjälpmedel. 
- Presentation av centrala kvalitetsrapporten. Uppföljning av förra läsårets 

utvecklingsbehov samt redogörelse för nya utvecklingsbehov. 
- Presentation av förskolornas kvalitetsarbete. 
 
Utifrån kvalitetsdagen har en sammanfattning presenterats av utvecklingsstrateg med 
områdena: 
- Kompetensförsörjning 
- Segregation 
- Barngruppers storlek 
 
Förvaltningschef samt ordförande har förslag till fortsatta utredningsärenden för nämnden. 
1. Förutsättningar och möjligheter till att garantera studenter på Lindeskolans barn- och 

fritidsprogram en visstidsanställning i förskola samt fritids på maximalt ett år efter 
examen. Uppdraget återrapporteras till nämnden i mars år 2018. 

2. För- respektive nackdelar med differentierad lönesättning i form av extra lönepåslag 
vid arbete på enheter med större rekryteringssvårigheter samt att låta restid ingå i 
arbetstiden som löneförmån. Uppdraget återrapporteras till nämnden i april år 2018. 

3. Olika alternativ för att få en bättre sammansättning i förskolans barngrupper utifrån 
socioekonomiska förutsättningar. Syftet är att ge samtliga barn bra förutsättningar 
inför skolstarten. Uppdraget återrapporteras till nämnden i maj år 2018. 

__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-15 

7 (13) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 5     Dnr: BUN  
 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbesök 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
Genomföra barn- och utbildningsnämndens gemensamma verksamhetsbesök den 25 april 
år 2018 genom att besöka Stadsskogsskolan och Storåskolans åk 7–9. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden genomför två gånger per år gemensamt verksamheter inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Utifrån att nämnden har besök Fröviskolan åk 7–9 föreslås att nämnden ska besöka övriga 
högstadieskolor i Lindesbergs kommun: Stadsskogsskolan och Storskolan. 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 

  



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-01-15 

8 (13) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

BUN § 6     Dnr: BUF 2016/135  
 

Utvärdering KomTek 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
 
KomTek ska genomföras vår- samt höstterminen år 2018 
 
Ärendebeskrivning 
Vid beredande nämnd i december år 2017 får barn- och utbildningsnämnden ta del av 
deltagarnas utvärdering av KomTek:s kurser Komtekz Speziale och Makerz: 
 
Komtekz Speziale 
Här närmar sig deltagarna tekniken på ett skapande och lekfullt sätt. Genom att bygga 
olika finurliga saker som rör sig, lyser eller låter lär deltagarna sig enkel mekanik och 
elektronik. Deltagarna kommer att borra såga, vika, klippa, limma, löda, skruva, spika och 
använda färg och fantasi i våra byggen. Kursens deltagare är elever i årskurs 1–3.  
 
I utvärderingen gav de 15 deltagarna i Komtekz Speziale snittbetyget 4,93. Alla deltagare 
uppgav att de lärt sig något nytt. 
 
Makerz 
På den här kursen skapar deltagarna spännande och kluriga grejor med teknik. Deltagaren 
kan t.ex. löda ihop elektriska kretsar, skapa lysande byggen och designa snygga prylar i 
olika material. Under kursen kommer deltagaren att få många förslag på olika roliga saker 
den kan göra. Eller har deltagaren kanske en egen idé som den vill förverkliga? Kom och 
bygg, skapa och experimentera med oss! Kursens deltagare är elever i årskurs 4–6. 
 
I utvärdering av 15 deltagarna i Makerz ges snittbetyget 4,66. Av deltagarna uppgav 12 att 
de lärt sig något nytt. 
 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Förvaltningschef 

Verksamhetschef Gy 
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BUN § 7     Dnr: BUN  
 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
- Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på Stadsskogsskolan 2017-

11-08, ärendenr 2017.68 
- Delegationsbeslut av Per Wernborg och Andreas Blom om byte av studieväg, 

september 2017 
- Delegationsbeslut om att val av Kyrkbergets förskola avslås på grund av platsbrist och 

att många barn som tillhör upptagningsområdet står i kö 
- Delegationsbeslut om att val av Kyrkbergets förskola avslås på grund av platsbrist och 

att många barn som tillhör upptagningsområdet står i kö 
- Beslut om tilläggsbelopp Solberga förskolor vårterminen 2018 
- Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på Stadsskogsskolan 2017-

10-13, ärendenr 2017.65 
- Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på Stadsskogsskolan vecka 

40 -, ärendenr 2017.66 
- Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på Stadsskogsskolan 2017-

11-07, ärendenr 2017.67 
- Delegationsbeslut av Marta Eriksson om beviljade inackorderingstillägg, oktober 2017 
- Delegationsbeslut av Marta Eriksson om beviljade kommunala studiebidrag, 

november 2017 
- Tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Kristina Öhrn 

2017-11-01 och Christian Kokvik 2017-11-02 
- Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9 

höstterminen 2017, ärendenr HT-17 nr 11 
- Beslut om avslagen ansökan om val av Brotorpsskolan 
- Delegationsbeslut av Marta Eriksson om beviljade inackorderingstillägg, november 

2017 
- Delegationsbeslut av Kristina Öhrn om beviljad utökad tid på förskola, augusti 2017 
- Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på Fröviskolan 7-9 

höstterminen 2017, ärendenr HT-17 nr 10 
- Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på Ekbackens skola, 

ärendenr EKB9 
- Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på Ekbackens skola, 

ärendenr EKB9 
- Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på Fröviskolan 2017-10-19, 

ärendenr HT-17 nr 8 
- Delegationsbeslut om anmälan om kränkande behandling på Björkhagaskolan 2017-

11-06, ärendenr BJÖ-2017-12 
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Delegationsbeslut omfattande anställning: 
Tillsvidareanställning 11 st, av nedanstående typer av tjänster: 
- Förskollärare 
- Fritidspedagog 
- Lärare 
- Lärare grundskola, tidigare år 
- Lärare 4–9 
- Lärare Svenska som andraspråk 
- Speciallärare 
- Rektor 
 
Vikariat 50 st av nedanstående typer av tjänster: 
- Barnskötare 
- Elevassistent 
- Klassassistent 
- Förskollärare 
- Fritidspedagog 
- Lärare 
- Lärare grundskola, tidigare år 
- Lärare 4–9 
- Lärare Byggteknik 
- Lärare Engelska 
- Lärare No-ämnen 
- Lärare Svenska som andraspråk 
- Modersmålslärare 
- Lärare Omvårdnadsämnen 
-  Instruktör KomTek 
- Specialpedagog 

 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom 
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BUN § 8     Dnr: BUN  
 

Meddelanden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade meddelanden. 
 
Ärendebeskrivning 
- Tobakspreventivt arbete i skolan (TOPAS) 
- Protokoll från Förskolor Västra och Östra samverkansgrupp 2017-09-26 
- Protokoll från Björkhagaskolans samverkansgrupp 2017-10-11 
- Protokoll från Förskolor Västra och Östra samverkansgrupp 2017-10-23 
- Protokoll från Ekbackens skola samverkansgrupp 2017-10-23 
- Protokoll från Stadsskogsskolan samverkansgrupp 2017-10-23 
- Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 2017-01-16 
- Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 2017-02-13 
- Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 2017-03-20 
- Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 2017-04-10 
- Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 2017-05-22 
- Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 2017-06-15 
- Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 2017-08-28 
- Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 2017-09-25 
- Protokoll från Lindeskolan samverkansgrupp 2016-06-13 
- Protokoll från Förskolor södra samverkansgrupp 2017-10-19 
- Beslut om att avsluta uppföljningen av beslut gällande skyldigheten att motverka 

kränkande behandling vid Rockhammars skola, dnr 451–2017:8960 
- Skrivelse för kännedom om att anmälaren kommit in med synpunkter på Lindesbergs 

kommuns yttrande i anmälan om kränkande behandling vid Rockhammars skola, dnr 
45–2017:8960 - uppföljning av beslut 2017:2912 

- Klagomål på hantering vid kränkande behandling av elev på Ekbackens skola för cirka 
10 år sedan – med svar från dåvarande rektor Åsa Jönsson, verksamhetsutvecklare 

- Synpunkt om att ta bort brygga och möbler vid Kanothuset, Lindeskolan, på grund av 
missbruk 

 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom 
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BUN § 9     Dnr: BUN  
 

Information om goda exempel 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden delgavs nedanstående goda exempel. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ombyggnation Björkhagaskolan 
Linda Svahn (S) ordförande lyfter utbyggnaden av Björkhagaskolan som går framåt. 
 
Julfest 
Agnetha Lindkvist (V) lyfter Julfesten på Lindeskolan med språkintroduktionernas klasser. 

__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom 
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BUN § 10     Dnr: BUN  
 

Övriga frågor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lyfte nedanstående övriga frågor. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förskola i Vedevåg 
Linda Svahn (S) ordförande lyfter frågan hur många barn det går på förskolan i Vedervåga, 
vårdnadshavare till barn i förskolan i Vedevåg har kontaktat ordförande gällande denna 
fråga. 
  
Förvaltningen arbetar med frågan på längre sikt. 
 
Förskola Kyrkberget 
Sven Öberg (KD) ställer frågan hur många som står i kö till Kyrkbergets förskola. 
 
Förvaltningen informerar att med alla ansökningar, med anmälan om början i förskolan 
fram till augusti år 2019, är det 55 barn som står i kö till förskolan Kyrkberget. 
 
Giftfri förskola 
Bengt Evertsson (MP) undrar hur förvaltningen arbetar för giftfri förskola. 
förvaltningschef informerar nämnden om att förvaltningen har ett uppdrag sedan tidigare 
att inventera alla leksaker på förskolorna i Lindesbergs kommun (Kf § 169/2014). När 
detta uppdrag gavs ställde redan Lindesbergs kommun krav på giftfria produkter i alla 
kommunens upphandlingar. 

__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Meddelas för kännedom 
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