
 

KALLELSE TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  

 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden, 
Måndag den 14 september 2020, kl 9:00. Näset, Lindesbergs kommunhus 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

 

Linda Svahn Rouzbeh Isa 

Ordförande Sekreterare 

  

 Ledamöter 

Linda Svahn, ordförande (S) 

Joacim Hermansson (S) 

Zaki Habib (S) 

Magnus Storm, v ordförande (C) 

Maud Segerstedt (C) 

Anders Blank (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Tomas Klockars (M) 

Ingrid Rörick Richter (L) 

Mats Seijboldt 

Fredrik Rosenbecker (SD) 
 

 Ersättare 

Kent Wanberg (S) 

Farhia Ahmed Shekh (S) 

Intisar Alansari (S) 

Liesel Ivarsson (C) 

Emmanuel Hakizimana (C) 

Agnetha Lindkvist (V) 

Lillemor Bodman (M) 

Helene Lundin (KD) 

Stefan Andersson (MP) 

Jari Mehtäläinen (SD) 
 

 

 

 
 



Föredragningslista    

Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid 

 Val av justerare     

 Sekretessärenden     

1. Föreläggande om fullgörande av 
skolplikten 

   

 Beslutsärenden     

2. Barn- och utbildningsförvaltningens 
arbete med anledning av covid-19, tillika 
Coronaviruset 

BUN 
2020/22 

  

3. Skolskjutsreglemente 2020 BUN 
2018/264 

  

4. Återkoppling angående budget i balans på 
Lindeskolan 

BUN 
2020/38 

  

5. Svar på frågan om behandlingshem 
Vedevåg 

BUN 
2020/71 

  

6. Mobilfri skoltid BUN 
2020/36 

  

7. Goda exempel    

8. Delegationsärenden     

9. Meddelanden     

10. Informationsärenden     

11. Övriga frågor     

     

 
 



Denna behandling har inget tillhörande dokument



  

 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

2020-09-10  BUN 2020/22 

 Kanslienheten 
Rouzbeh Isa 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med anledning av 

covid-19, tillika Coronaviruset 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Lindberg informerar om barn- och 
utbildningsförvaltningens arbete gällande coronapandemin. 
 

Thomas Lindberg Rouzbeh Isa 
Förvaltningschef Handläggare 
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2020-06-09  BUN 2018/264 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 

Skolskjutsreglemente 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta uppdra åt förvaltningen att revidera 
det gällande skolskjutsreglementet. Förslag till nytt reglemente ska 
presenteras för barn- och utbildningsnämnden på sammanträdet i november 
2020. 

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommuns skolskjutsreglemente är inte reviderat sedan 2011. 

Reglementet är i behov av revidering efter förnyelse av gällande 
skolskjutsavtal med regionen och att det nybildade bolaget 
Svealandstrafiken gjort en ny upphandling av skolskjutsar från hösten 2020. 

Vidare behöver reglementet ses över och justeras så att det stämmer överens 
med gällande lagstiftning. 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Utvecklingsstrateg 



  

  

        
Barn- och utbildningsnämnden 

Skolskjutsreglemente för Lindesbergs kommun. 
 
Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 18 augusti 2011, § 111. 
 
 
1 Rätt till 

skolskjuts 
 

Skollagen 10 kapitlet 32 §: ”Elever i grundskola med offentlig huvudman har 
rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till 
den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med 
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden , elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.” 
Motsvarande bestämmelser finns för särskolan i skollagen 11 kap. 31 §. 
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun har beslutat att även elever i 
förskoleklass har rätt till skolskjuts vid avstånd längre än 2 km. 
Skolskjutsreglementet fastställs av barn och utbildningsnämnden. 
Förvaltningschefen fastställer en arbetsordning för en likvärdig tillämpning. 
 
 

1.1 Vad menas 
med färd-
vägens längd? 

Riktlinje för att vara berättigad till skolskjuts är att avståndet till skolan eller 
hållplatsen som eleverna färdas till fots eller med cykel skall vara: 

  Förskoleklass t.o.m. skolår 3 mer än 2 kilometer 
  Skolår 4 – 6 mer än 3 kilometer 
  Skolår 7 – 9 mer än 4 kilometer 

 
  Likformighet skall eftersträvas inom ett avgränsat bostadsområde vilket kan 

innebära att vissa elever behandlas generöst och att vissa inte får skolskjuts 
även om avståndet överstiger den utsatta avståndsgränsen. 
 
 

 Kontant 
resebidrag för 
gymnasieeleve
rs dagliga 
resor 

Ersättning utgår för resa fram till aktuell plats på morgonen och åter hem på 
eftermiddagen. Ersättningen utgår endast om företagen enkel resa är minst 6 
kilometer till skolan eller 5 kilometer till hållplats i de fall där allmänna 
färdmedel kan utnyttjas. Det är ej möjligt att söka bidrag retroaktivt för 
tidigare läsår. 
 
 

1.2 Vad menas 
med trafik-
förhållanden? 

Eleverna skall kunna färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt. Hänsyn till 
trafikförhållandena bör göras beroende på vägens utformning, siktförhål-
landen och den övriga trafiken. Barns ålder, antal barn och vårdnadshavarnas 
ansvar, skall också vägas in vid bedömning av skolvägen.  
Om skolan och vårdnadshavarna gör olika bedömning av 
trafiksäkerhetsförhållandena gäller kommunens bedömning.  
Om vårdnadshavarna gör en annan bedömning, får de själva svara för 
skjutsen. 
 
 
 



  

1.3 Vad menas 
med funktions-
nedsättning? 
 
 

Elev med bestående funktionsnedsättning kan erhålla skolskjuts. Läkarintyg 
erfordras. Uppföljning sker årligen. 
 

1.4 Vad menas 
med annan 
särskild 
omständighet? 

Elev kan erhålla skolskjuts på grund av sociala, medicinska eller pedagogiska 
skäl som kan bedömas väsentliga för att eleven skall klara sin skolgång på ett 
bra sätt. 
Beslut skall grundas på utredning och efter yttrande av läkare, 
elevvårdskonferens eller stödteam. 
 
 

2 
 
 

Ansvar Under denna rubrik redovisas vad som är kommunens ansvar vad gäller 
tillsyn av elever i samband med skolskjuts och vad kommunen ska göra för 
att i möjligaste mån förhindra att elever utsätts för olyckor eller tillbud. Här 
redovisas också vad som är ett föräldraansvar i motsvarande situationer. 
 
 

2.1 Kommunens 
ansvar 

Kommunen ansvarar från det att eleven stiger på skolskjutsen. Motsvarande 
slutar kommunens ansvar då eleven stiger av skolskjutsen vid hemfärden. 
 
 

2.2 Kommunens 
ansvar vid 
skjutstid och 
väntetid 

Elever bör, om det är möjligt, inte behöva lämna hemmet före 07:00 och de 
ska om möjligt komma hem senast 1 timme efter skoltidens slut. Ibland 
måste längre tid accepteras av praktiska och ekonomiska skäl. Vissa 
väntetider före och efter skolan kan vara nödvändiga för samordning av 
elever med olika skoltider. 
 
 

2.3 Kommunens 
ansvar för håll-
platser 

Hållplatser för av och påstigning av skolskjuts, ska läggas på lämplig plats 
så att olyckor i möjligaste mån undviks. Hänsyn ska tas till siktförhållanden, 
tillåten hastighet, trafiktäthet. 
 
 

2.4 Kommunens 
ansvar för 
utbildning 

Varje läsår skall hållas särskild genomgång med de elever som färdas till 
och från skolan med skolskjuts. Genomgången ska omfatta trafiksäkerhets- 
och ordningsregler vid på- och avstigning, rutiner vid utebliven skolskjuts, 
under färd samt vid förflyttning till och från fordonet. Vidare skall lämnas 
råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med en 
eventuell olycka. 
 
 

2.5 Entreprenörens 
ansvar 

Om föraren av skolskjutsfordon bedömer att transporten, på grund av 
väderlek, vägens skick mm ej kan genomföras på ett trafiksäkert sätt 
inställes denna. Vårdnadshavaren ansvarar själv vid utebliven skolskjuts. 
 
 

2.6 Vårdnads-
havares ansvar 

Vårdnadshavarna ansvarar för att barn förbereds och tränas på att klara sin 
skolväg. Det innebär att barnet måste följas till skolan eller hållplatsen under 
så lång tid som behövs, för att det skall klara att gå till skolan eller 
hållplatsen på egen hand. 
Vårdnadshavare ansvarar för sitt barn tills barnet stiger på skolskjuts. Efter 
skoldagen övertar vårdnadshavare ansvaret då elev stiger av skolskjuts.  
Möjlighet till fritidshem finns då föräldrar arbetar tider som ej passar med 
skolskjutsen. 
 



  

2.7 Vårdnads-
havares ansvar 
vid val av skola 

Vårdnadshavare ansvarar själv för transport när vårdnadshavare valt annan 
skola än den kommunen anvisat. Elev som gjort skolval får åka med 
skolskjuts i mån av plats, om det inte föranleder extra kostnad. 
 
 

2.8 Vårdnads-
havares ansvar 
vid växelvis 
boende 

Skolskjuts erhålls till skolan med utgångspunkt från elevens folkbok-
föringsadress. Om skolskjuts önskas av elev med växelvis boende inom 
kommunens gräns görs en utredning innan skolskjuts beviljas. Skolskjuts för 
elev med växelvis boende utanför kommunen beviljas ej. 
 
 

3 Verkställande 
åtgärder 

Förvaltningschefens åtgärder, eller åtgärder av den som har fått i uppdrag att 
handlägga skolskjutsfrågor, enligt punkterna 1.1, 2.1, 2.3 – 2.7 är att 
betrakta som rent verkställande åtgärder. 
 
 

3.1 Överklagan Den som inte är nöjd med fattade beslut gällande punkterna 1.2 – 1.4, 2.2 
och 2.8 kan skriftligt överklaga enligt bestämmelserna för 
laglighetsprövning i kommunallagen kapitel 10. Förvaltningskontoret kan ge 
mer information om hur man överklagar ett beslut. 
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Lindeskolans ekonomi 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

Tack för informationen och att ärendet ska återkomma på beredande barn- 
och utbildningsnämnd i oktober 2020. 

Ärendebeskrivning 

Vid beredande barn- och utbildningsnämnden i augusti redovisade 
verksamhetschefen för gymnasieskolan Staffan Hörnberg om Lindeskolans 
ekonomi och antagningsstatistik. 

 

Thomas Lindberg Staffan Hörnberg 
Förvaltningschef Verksamhetschef 

 
För åtgärd: 

Staffan Hörnberg 
Verksamhetschef 
 

Bilagor: 

Lindeskolans ekonomi 



BUN 10/8 
LINDESKOLANS 

EKONOMI



Återkoppling angående budget ekonomi på Lindeskolan

Krav på effektiviseringar 

Påverkansfaktorer
Minskade intäkter från Migrationsverket 
IT-kostnader
Interkommunal ersättning
Minskad ram



Genomförda och planerade åtgärder

• Lindeskolan startar inte årskurs 1 ht 2020 på VO -, RL-och 
Industritekniska programmet

• Reducering av ledningsorganisationen med en rektor
• Minskat antal lärartjänster 7,6 heltidstjänster. Det rör sig om 

11 personer. 
• Minskat antal assistenter 3 heltidstjänster  
• Reducering av personal på RL -programmet 1 tjänst 
• Samläsning 



Genomförda och planerade åtgärder

• Utökad undervisningstid
• Minskade ämnes - och programanslag med 10%
• Minskat antal individuella val
• SA19 A och B, en klass ht 2020



Va d  kom m e r a t t  be h öva s för  a t t  kom m a  i ba la n s?

• Minskat programutbud på Lindeskolan
• Effektivare lokalutnyttjande, genomlysning av hyressättningen
• Ökad markandsförning avseende program med färre sökande
• Genomlysning av Lindeskolans ram, rimlighetsanalys
• Klasstorlek, kopplat till praktiska förutsättningar 

avseende lokaler.  
• IM, programmet effektiviseringar 
• Minskade kostnader för transporter till skolan



Covid -19
• Partiell distansundervisning. Hur löser man frågan i andra kommuner i 

länet? 
• Plan på Lindeskolan

• Samtliga elever initialt, (matsalen alternativ) 
• Distansundervisning i block för årskurs 2 och 3 fram till vecka 44. 

När samtliga elever är inne i systemet rör det sig om 2 veckor 
distans och fyra veckor på plats. 

• Social distansering och minskad risk för smittspridning
• Elever som har förkylningssymtom deltar i undervisningen på 

distans
• Lärare i riskgrupp?

• Ökade kostnader?
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Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Svar på frågan om behandlingshem Vedevåg 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Linda Svahn (S) informerar om 12-stegsprogrammet i Vedevåg. 

 

Thomas Lindberg Rouzbeh Isa 
Förvaltningschef Handläggare 

 

För kännedom: 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Mobilfri skoltid 

Ledamöternas förslag till beslut 

Joacim Hermansson (S) och Magnus Storm (C) föreslår nämnden besluta 

- F-6 helt mobilfri skoltid. 

- 7-9 åligger det rektor att avgöra vad som fungerar bäst på sina respektive              
skolor, dock skall all lektionstid, om det inte föreligger inom ämnet att 
mobila enheter ska användas, vara mobilfri samt i möjligaste mån 
eftersträva att bespisningslokaler är fria från mobilanvändning. 

Ärendebeskrivning 

Den 11 mars 2019 beslutade Barn och utbildningsnämnden om att all skoltid 
skulle vara mobilfri (BUN §34/19) utifrån ett förslag från Liberalerna för att 
öka trygghet, studiero och kunskapsresultat i grundskolan. 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-23 föreslår 
ledamöterna Joacim Hermansson (S) och Magnus Storm (C) att ärendet om 
mobilfri skola tas upp vid nästa sammanträde med nämnden för vidare 
diskussion om eventuellt upphävande av beslut. 

Ledamöterna menar att förslaget hade goda intentioner men att det inte är 
hållbart att ha en helt mobilfri skoltid utifrån flera aspekter. 

 

Magnus Storm Joacim Hermansson 
Centerpartiet Socialdemokraterna 



         
Mobilfri skoltid 

Bakgrund 

Den 11 mars 2019 beslutade Barn och utbildningsnämnden om att all skoltid skulle vara mobilfri 

(BUN §34/19) utifrån ett förslag från Liberalerna för att öka trygghet, studiero och kunskapsresultat i 

grundskolan. 

Förslaget hade goda intentioner men vi menar att det inte är hållbart att ha en helt mobilfri skoltid 

utifrån flera aspekter. 

Idag ska vi vara online och uppkopplade för att kunna ta del av det mesta som samhället 

tillhandahåller samt även mycket av våra ungdomars sociala liv finns online. 

Det totala mobilförbud som nämnden beslutat om har inneburit en börda för vissa lärare då de varit 

tvingade att ta konflikter med elever även utanför lektionstid då de använt sina mobiler i 

uppehållsrum och korridorer. Även elever som kanske känt sig utanför det sociala sammanhanget har 

blivit lidande då de använt sina mobiler för att fördriva sin tid under raster men nu inte längre har 

den möjligheten. 

Vi har i nämnden även blivit uppvaktade av elever från en skola i Lindesberg, där de berättat om sina 

upplevelser sedan mobilförbudet infördes. Vi tycker det är viktigt att lyssna på dem som befinner sig 

med örat mot marken och som har modet att komma och förklara för oss politiker om de problem 

som de upplever. 

Annat som varit uppe för diskussion är hur skolan ska samla in och på ett säkert sätt förvara 

telefonerna under skoltid, samt att man efter skoltidens slut ska tillse att rätt elev får rätt telefon, ett 

arbete som man inte klarat av att genomföra på de större skolorna i och med att i de högre 

årskurserna rör sig eleverna mellan olika lektionssalar under dagen.  

I de lägre årskurserna F-6 har elever oftast ett hemklassrum, där de vistas större dagen fungerar 

insamlingen av mobiler bra. 

I förslaget framgår även att eleven helst ska lämna mobilen hemma, där bör man väga in att vår 

kommun är stor och att många elever inte bor i de orter där skolan är belägen vilket gör att våra 

elever ska ta sig till och från skolskjutsar. Att då ha en mobil kan både vara en trygghet för eleven 

men även för vårdnadshavare om något skulle hända mellan hemmet och skolan. 

 

Därför föreslår vi att nämnden lyfter ärendet på nytt och beslutar att: 

- F–6 helt mobilfri skoltid. 

- 7–9 åligger det rektor att avgöra vad som fungerar bäst på sina respektive skolor, dock skall 

all lektionstid, om det inte föreligger inom ämnet att mobila enheter ska användas, vara 

mobilfri samt i möjligaste mån eftersträva att bespisningslokaler är fria från 

mobilanvändning. 

 

 

Magnus Storm (C) Joacim Hermansson (S) 
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