
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) 
 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden  
 

2020-08-10  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-08-10 
Anslaget sätts upp  2020-08-14 Anslaget tas ned  2020-09-05 
Förvaringsplats  
för protokoll  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 9:00-11:00 
Beslutande: Linda Svahn (S) 

Zaki Habib (S) 
Magnus Storm (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tomas Klockars (M) 
Ingrid Rörick Richter (L) 
Mats Seijboldt (-) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

 
Farhia Ahmed Sheik (S) ersätter Joacim Hermansson (S) 

 
Övriga 
deltagare: 

 
Rouzbeh Isa, kanslienheten 
Anna Lundström., kanslichef 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Staffan Hörnberg 
Piia Dahlberg, TCO 
Susanne Karlsson, Lärarnas Riksförbund 
Josefin Hellström Kommunal 

 
Utses att 
justera 

 
Mats Seijboldt (-) Med Kent Wanberg (S) som ersättare 

 
Justeringens 
plats och tid: 

 
Kommunhuset onsdag den 12 augusti, kl. 09:00 
 
 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
63 - 77 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Linda Svahn 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Mats Seijboldt 
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Ärendeförteckning 

 
§63/20 Godkännande deltagande på distans 
  
§64/20 Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 
  
§65/20 Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden  
  
§66/20 Plan för introduktionsprogram  
  
§67/20 Familjecentralens verksamhetsberättelse år 2019 och 

verksamhetsplan år 2020 
  
§68/20 Nattviolens verksamhet regelverk 
  
§69/20 Delrapport Vedevågs skola 
  
§70/20 Uppföljning av visstidsanställning för studenter på barn- och 

fritidsprogrammet 
  
§71/20 Goda exempel 
  
§72/20 Beslut om distansundervisning för gymnasieskolan i 

Lindesberg 
  
§73/20 Socialförvaltningens öppenvård för missbrukare, 12-

stegsbehandling, på Vågen i Vedevåg 
  
§74/20 Delegationsärenden 
  
§75/20 Meddelanden 
  
§76/20 Informationsärenden 
  
§77/20 Övriga frågor 
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§63/20   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 
Beslut 
Ordförande godkänner att Lillemor Bodman (M) och Helene 
Lundin (KD) deltar på distans via Teams.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildförföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Förslag till beslut 
Ordförande godkänner att Lillemor Bodman (M) och Helene 
Lundin (KD) deltar på distans via Teams.  
 

  
____ 
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§64/20   Dnr: BUN 2020/22 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med 
anledning av covid-19, tillika Coronaviruset 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen 
till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar om barn- och 
utbildningsförvaltningens arbete gällande coronapandemin. 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen 
till handlingarna. 
 

 
_____ 
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§65/20   Dnr: BUN 2020/3 
 
Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden  
 
Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till reviderad 

delegationsförordning för barn- och utbildningsnämnden 
daterad den 8 juni 2020. 

2. Titulering ”förskolechef” i delegationsordningen byts ut till 
”rektor” 

 
 
Ärendebeskrivning 
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. 
Förordningen gäller som lag i Sverige. Samtidigt upphörde den 
svenska personuppgiftslagen att gälla.  
 
Dataskyddsförordningen innebär ett ökat skydd för fysiska 
personers rättigheter och friheter. För personuppgiftsansvarig 
innebär den en del nya förpliktelser. I kommunkoncernen är 
vardera nämnd eller styrelse personuppgiftsansvarig 
myndighet.  
 
De nya rättigheterna för de registrerade medför att varje 
myndighet måste fatta beslut i en rad olika frågor om den 
registrerade begär ett registerutdrag, rättelse, radering, 
begränsning av behandling, dataportabilitet (överföring) eller 
att myndigheten inte behandlar personuppgifter efter 
invändning. Därtill måste personuppgiftsansvarig fatta beslut 
om t.ex. en personuppgiftsincident ska anmälas till 
Datainspektionen, om en konsekvensbedömning ska göras vid 
behandling av personuppgifter, att anta förteckning över 
myndighetens behandling av personuppgifter m.m. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
Anta förslag till reviderad delegationsförordning för barn- och 
utbildningsnämnden daterad den 8 juni 2020. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Linda Svahn (S) föreslår att tituleringen 
”förskolechef” i delegationsordningen byts ut till ”rektor” 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer Linda Svahns (S) tilläggsförslag om ändring i 
delegationsordningen mot avslag och finner att nämnden 
beslutar enligt Linda Svahns (S) förslag.  
 
___ 
 
Meddelas för åtgärd 
Nämnsekreterare 

 
För kännedom 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Utvecklingsstrateg 
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§66/20   Dnr: BUN 2020/48 
 
Plan för introduktionsprogram 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att framtagen plan för 
introduktionsprogrammet antas 
 
Ärendebeskrivning 
Skolledningen vid Lindeskolan har tagit fram en plan för 
introduktionsprogrammen vid Lindeskolan. 

Av 17 kap. 7 § skollagen (2010:800) framgår att 
introduktionsprogram ska följa en plan för utbildning som 
beslutas av huvudmannen. Planen ska innehålla utbildningens 
syfte, huvudsakliga innehåll och längd. För varje elev ska det 
upprättas en individuell studieplan.   

  

Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte 
uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan. 
Eleven har rätt att söka till ett introduktionsprogram fram till 
och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. 
De olika introduktionsprogrammen har olika behörighetskrav, 
innehåll och syften. Programmen har sin grund i en tydlig 
individualisering, där studierna är flexibelt organiserade utifrån 
elevens kunskapsutveckling, förutsättningar samt behov, så att 
elevens mål med utbildningen kan nås.   

 

Planen omfattar introduktionsprogrammen på Lindeskolans 
gymnasium. Följande inriktningar erbjuds på skolan:  1. 
Individuellt alternativ 2. Programinriktat val 3. 
Språkintroduktion 4. Yrkesintroduktion 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att framtagen plan för 
introduktionsprogrammen antas. 
_____ 
 
För åtgärd: 
Verksamhetschef Staffan Hörnberg 
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§67/20   Dnr: BUN 2020/58 
 
Familjecentralens verksamhetsberättelse år 2019 
och verksamhetsplan år 2020 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att anta verksamhetsberättelse 2019 och 
verksamhetsplan 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
På barn och utbildningsnämndens sammanträde den 15 juni 
2020 informerar verksamhetschef Kristina Öhrn om 
verksamhetsberättelse för Familjecentralen 2019. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta 
verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020. 
 

 
____ 
 
För kännedom: 
Förvaltningschef 

Verksamhetschef förskola 
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§68/20   Dnr: BUN 2020/59 
 
Nattviolens verksamhet regelverk 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att tacka för informationen 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 december 2019 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda regelverket gällande 
omsorg på obekväm arbetstid, Nattviolen. Nattviolen är till för 
barn mellan 1 och 12 år där vårdnadshavare arbetar/studerar 
kvällar, nätter och helger. Förvaltningen har sett över regler för 
plats på Nattviolen. I korthet innebär dessa följande: För att ha 
rätt till plats krävs att vårdnadshavares huvudsakliga 
sysselsättning i form av arbete eller studier bedrivs på obekväm 
omsorgstid, att behovet är kontinuerligt samt att omsorgstiden 
uppgår till minst 2 timmar efter kl. 18.00 då ordinarie förskola 
stänger. Vårdnadshavare ansvarar för hämtning och lämning. 
Vid behov av transporter mellan verksamheter ansvarar 
kommunen för transport. Om avståndet så kräver sker transport 
med taxi. Vårdnadshavare som slutar arbete/studera senare än 
kl. 22.30 får välja om barnet ska sova kvar eller hämtas. 
Schemaändring ska anmälas senast 3 dagar innan avseende 
behov vardagar och innan helg senast måndag veckan innan. Om 
plats inte nyttjas på 2 månader utan föranmälan avslutas 
platsen. 

 
  Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för 
informationen. 

  _____ 
 

Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef 

 Verksamhetschef förskola 
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§69/20   Dnr: BUN 2020/15 
 
Delrapport Vedevågs skola 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger delrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare taget beslut om att 
flytta åk 4 och 5 Vedevågs skola till Fröviskolan. Detta beslut 
upphävdes i BUN § 164/2018.  
 
Under våren 2020 har en arbetsgrupp arbetat med uppdraget 
från nämnden att undersöka olika alternativ gällande förskolan 
och skolan i Vedevåg. Dessa alternativ presenterades för 
nämnden i juni 2020. Det som skulle utredas var följande: 
 

• Förutsättningarna för att behålla skolan som F-5 skola. 
• Om det går att förlägga förskoleverksamheten i redan 

befintliga lokaler i Vedevåg alternativt en ny 
förskolebyggnad inom skolområdet eller på annan 
närliggande tomt. 

• Framtida barn- och elevunderlag 
• För- respektive nackdelar med de olika alternativen 

inklusive samtliga kringkostnader såsom eventuell om- 
och utbyggnation i Frövi. 

• Preliminära kostnadsunderlag för de olika alternativen 
 
Det kan konstateras att det oavsett F-3 eller F-5 i Vedevågs 
skola, behövs nya lokaler på Fröviskolan. Beslutet om behovet 
av antalet avdelningar på förskolan i Vedevåg blir avgörande för 
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framtida beslut avseende var förskolan ska ligga och hur skolan i 
Frövi och Vedevåg påverkas av detta. 
 
Att bygga om gamla Mosebacke är inte ett bra alternativ varken 
ekonomiskt eller pedagogiskt. Dessa lokaler är mer lämpliga för 
annan verksamhet 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger delrapporten till handlingarn 
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§70/20   Dnr: BUN 2020/61 
 
Uppföljning av visstidsanställning för studenter på 
barn- och fritidsprogrammet 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att återemittera ärendet 
för ett förtydligande av antagningsförfarande, samt antal 
tillgängliga platser för varje år. 
 
Ärendebeskrivning  
Bakgrund: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 juni 2018 att 
från och med augusti 2019 erbjuda studenter på Lindeskolans 
barn- och fritidsprogram visstidsanställning som fast vikarie i 
förskolan under tio månader efter avslutad och godkänd 
utbildning. Beslutet togs efter förskolans kvalitetsdag den 23 
oktober 2017 där strategiska utmaningar inom förskolan och 
vikariebehovet diskuterades. 
Förutsättningarna för dessa tjänster togs fram av förvaltningen 
och innebär en anställning under tio månader som fast vikarie 
under en rektor med deltagande vid arbetsplatsträffar, 
gemensam planering och fortbildning. 
Inga medel tillfördes satsningen. 
 
Utvärdering: 
Inför start i augusti 2019 var tolv barnskötare aktuella varav nio 
påbörjade och sju fullföljde hela perioden. 
 
En enkätundersökning genomfördes under maj 2020 som 
besvarats av fyra rektorer, fem visstidsanställda barnskötare 
och femtioåtta pedagoger på de aktuella förskolorna. 

• 25 % av rektorerna har använt barnskötare som fast vikarie på 
heltid och 75 % har använt barnskötare som fast vikarie i 
kombination med tjänst i grundbemanning eller resurs. 

• Barnskötarna har deltagit vid arbetsplatsträffar, gemensam 
planering samt vid fortbildning. 

• Rektorer och barnskötare anser samtliga att satsningen kan 
bidra till kompetensförsörjningen av barnskötare. 

• 50 % av rektorer och 46 % av pedagoger uppger att satsningen 
bidragit till minskat användande av timvikarier. 

 

  Konsekvenser 
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• Rektorernas möjlighet att själva utforma sin organisation 
minskar. 

• Nuvarande finansiering täcker inte kostnaderna. 

• Fast vikarie på plats från ordinarie pedagogs första frånvarodag 
skapar trygghet i verksamheten. 

• Ökad kompetens hos timvikarier då fast vikarie blir insatta i 
förskolans arbete innan de går ut som timvikarier. 

• Förhoppningsvis ökade möjligheter till rekrytering av 
förskollärare på sikt då fast vikarie under anställningen får en 
inblick i vad arbetet som förskollärare innebär. 

• Möjlighet att lösa små delar av tjänst som annars är svåra att 
tillsätta i kombination med fast vikarie. 

• Söktrycket till Barn- och fritidsprogrammet stiger. 

 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet 

 

När beslut om införandet av denna anställning togs stod förskolan i 
ett läge där det var ett stort vikariebehov. Detta stora behov finns 
inte längre och flera rektorer har valt att utöka sin grundbemanning 
istället för att ta in vikarier. 

Om verksamheten fick medel för satsningen skulle möjlighet att 
erbjuda alla godkända avgångstudenter dessa tjänster finnas, men 
utifrån rådande ekonomiska förutsättningar är förvaltningens 
förslag till beslut att verksamheten själv avgör hur många som kan 
erbjudas anställning. 

  
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att utifrån rådande ekonomiska 

förutsättningar besluta att verksamheten avgör hur många som kan 

erbjudas anställning. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att ärendet ska återremitteras för 
förtydligande om antagningsförfarande och hur många plaster det 
blir för varje år. 
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              Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden ska avgöra 
ärendet idag eller om ärendet ska återremitteras enligt Pär-Ove 
Lindqvist (M) förslag och finner att ärendet återremitteras. 

 

Meddelas för åtgärd 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef förskola 

 
  Meddelas för kännedom 

  Nämndsekreterare  
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§71/20   Dnr:  
 
Goda exempel 
 
Beslut 
 
Linda Svahn (S) lyfter det goda exemplet; studentfirandet i 
Lindesberg. Förvaltningen gjorde ett bra jobb med att anordna 
ett alternativt studentfirande.  
 
_____ 
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BUN §72/20   Dnr: BUN 2020/24 
 
Beslut om distansundervisning för gymnasieskolan i 
Lindesberg 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva följande 
beslut:  

Punkt 1, §31/20: gymnasieskolan i Lindesbergs kommun from 
18 mars övergår till fjärr- och distansundervisning. Beslutet 
gäller tillsvidare.  
 
Ärendebeskrivning 
Inför höstterminen önskar förvaltningen mölighet att ta emot 
vissa elever på plats. Hur detta ska lösas kommer förvaltningen 
att återkomma med. För att möjliggöra undervisning på plats 
måste nämndens tidigare beslut om övergång till fjärr- och 
distansundervisning upphävas. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden upphäver följande beslut:  

Punkt 1, §31/20: gymnasieskolan i Lindesbergs kommun from 
18 mars övergår till fjärr- och distansundervisning. Beslutet 
gäller tillsvidare.  

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschefen 
Gymnasiechef 
 
För kännedom: 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (lokalvård) 
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BUN §73/20   Dnr: BUN 2020/71 
 
Socialförvaltningens öppenvård för missbrukare, 12-
stegsbehandling, på Vågen i Vedevåg 
 
Beslut 
Barn– och utbildningsnämnden beslutar att socialförvaltningen 
presenterar risk- och konsekvensanalys gällande öppenvård för 
missbrukare på Vågen i Vedevåg. 
 
Ärendebeskrivning 
Mats Seijboldt (-) lyfter frågan om inrättande av 12-
stegsprogram i Vedevåg. Mats ställer sig frågande till om 
socialförvaltningen gjort någon risk- och konsekvensanalys 
eftersom den tilltänkta lokalen ligger nära förskola och skola. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Mats Seijboldt (-) yrkar på att socialförvaltningen presenterar en 
risk- och konsekvensanalys till Barn- och utbildningsnämnden 
gällande öppenvård för missbrukare på Vågen i Vedevåg. 

 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Mats Seijboldt (-) förslag mot avslag och finner 
att nämnden beslutar enligt Mats Seijboldt (-) förslag. 

 
_____ 
 
För åtgärd: 
Nämndsekreterare 
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BUN §74/20 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
2020-06-25 Offert CompGroup Medical Sweden AB 
avseende PMO överföring till NVR Lindesbergs kommun 
offertnr 0351079050 2020-06-24 Dnr  

  

 
 Beviljat val av Fröviskolan   

 
 Beviljat val av Fröviskolan    

 
2020-06-17 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Kristinaskolan 2020-06-10 - ärendet bedöms utrett 
och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-17 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens förskola 2020-06-17 - Återkoppling till 
huvudmannen ska ske senast v. 35 Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-05-20 Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-05-29 - ärendet bedöms 
utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-06-08, ärendenr 48 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-06-09, ärendenr 49 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-08-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-06-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Stadsskogsskolan 2020-06-10, ärendenr 50 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-22 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola 2020-06-11, ärendenr vt20-14 - 
ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-24 Avtal om medfinansiering och 
samarbetspartnerskap till Arbetsmarknadskunskap i 
Örebro län 2020-09-01 - 2023-08-31 Dnr  

  

 
2020-06-24 Delegationsbeslut återkoppling av ärende 
om kränkande behandling på Björkhagaskolan, 
ärendenr BJÖ 2019-30 och BJÖ 2019-31 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-24 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-24 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-06-24 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/43 

  

 
2020-06-26 Delegationsbeslut av förskolechef Johanna 
Gancarz om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2020-07-01 - 2020-12-31 Dnr BUN 
2020/5 

  

 
2020-06-26 Delegationsbeslut av förskolechef Ellionor 
Pettersson om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 2020-08-24 - 2020-12-31 Dnr BUN 
2020/5 

  

 
2020-07-20 Delegationsbeslut uppföljning av ärende 
om kränkande behandling på Brotorpsskolan, dnr BUN 
2019/29-158 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 
2019/29 

  

 
2020-07-24 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/43 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-08-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
2020-07-24 Delegationsbeslut kränkande behandling 
Björkhagaskolan 4-6 2020-06-11, ärendenr BJÖ-2020-
05 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
2020-07-24 Delegationsbeslut kränkande behandling 
på Hagabackens skola 2020-06-04. Vt 20-13 - ärendet 
bedöms utrett och klart Dnr BUN 2019/29 

  

 
 Beviljat val av Brotorpsskolan södra    

 
 Beviljat val av Brotorpsskolan norra    

 
 Beviljat val av Fröviskolan   

 
2020-06-17 Avslaget val av Björkhagaskolan   

 
 Beviljat val av förskola östra upptagningsområdet    

 
2020-06-17 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/130 

  

 
2020-06-18 Förvaltningschefens delegationsrätt vid 
överklaganden - Statlig ersättning för extraordinära 
kostnader för utbildning - asylsökande barn i 
grundskola Dnr BUN 2020/46 

  

 
2020-07-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-07-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-07-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-07-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 

  

 
2020-07-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-08-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-07-09 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2019/129 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-08-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §75/20 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden  : 
 
2020-05-18 Protokoll från Lindeskolans 
samverkansgrupp 2020-05-18 Dnr  

  

 
2020-05-08 Protokoll från barn- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2020-05-
08 Dnr  

  

 
2020-06-08 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2020 KF 
§ 54 - Närvaro vid politiska sammanträden på distans 
Dnr  

  

 
2020-06-08 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2020 KF 
§ 49  - Bostadsförsörjningsprogram för Lindesbergs 
kommun 2020-2024  Dnr  

  

 
2020-06-08 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den8 juni 2020 § 55 
- Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Dnr 
BUN 2019/38 

  

 
2020-06-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 juni 2020 KS § 91 - Utveckling av 
Vedevåg LIS-områden Dnr BUN 2020/15 

  

 
2020-06-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 juni 2020 KS § 98 - Uppföljning 
och analys maj 2020 Dnr BUN 2020/38 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-08-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-06-22 Klagomål på skolledningssituationen från 
personal på Stadsskogsskolan Dnr  

  

 
2020-06-23 Stadsskogsskolan - skolledning Dnr    

 
2020-06-24 Ärendedokumentet är undantaget 
offentlighet Dnr BUN 2020/32 

  

 
2020-07-29 Remiss från Utbildningsdepartementet om 
Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med 
specialidrott, dnr U2020/04134/GV Dnr BUN 2020/69 

  

 
 
2020-06-16 Protokoll från Förskolor östra 
samverkansgrupp 2020-06-16 Dnr  

  

 
 
2020-04-08 Protokoll från Förskolor södra 
samverkansgrupp 2020-04-08 Dnr  

  

 
2020-06-03 Protokoll från Förskolor södra 
samverkansgrupp 2020-06-03 Dnr  

  

 
 
2020-06-12 Föreläggande om försiktighetsåtgärder 
gällande anmälan om nya lokaler på Brotorpsskolan, dnr 
M-2020-396:4 Dnr BUN 2020/63 

  

 
 
2020-06-16 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 juni 2020 KS § 93 - 
Uppföljningsrapport internkontroll 2019 Dnr BUN 
2019/100 

  

 
2020-06-26 Uppföljning av kvalitetsgranskning av 
Digitala verktyg i undervisningen - matematik och 
teknik i år 7–9, dnr 400–2018: 6938 Dnr BUN 2018/303 

  

 
2020-07-01 Remiss från Utbildningsdepartementet om 
stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 
pedagogisk omsorg (SOU 2020:34), dnr U2020/03811/S 
Dnr BUN 2020/65 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-08-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
BUN §76/20 
 
Informationsärenden 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Linda Svahn (S) påminner om dialogkonferensen den 16 
september kl. 16:00. Mer information kommer om plats. 
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 Sammanträdesdatum  
Barn- och 
utbildningsnämnden  
 

2020-08-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

BUN §77/20 
 
Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
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