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 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-11-14  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-14 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-14:00 

Beslutande: Magnus Storm (C), Ordförande 
Zaki Habib (S) 
Carina Sundén (V) 
Tomas Klockars (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Lillemor Bodman (M) ersätter Pär-Ove Lindqvist (M) 
Agnetha Lindkvist (V) ersätter Kristine Andersson (S) 
Liesel Ivarsson (C) ersätter Maud Segerstedt (C) 
Helene Lundin (KD) ersätter Ingrid Rörick Richter (L) 
Roseel Säwlund (SD) ersätter Joacim Hermansson (S) 

Övriga deltagare: Alessandro Lindskog (SD) 
Thomas Lindberg, förvaltningschef 
Björn Österby, utvecklingsstrateg 
Michael Tybell, verksamhetschef, grundskolan 
Kristine Öhrn, Verksamhetschef, förskolan 
Staffan Hörnberg, Gymnasiechef 
Jessica Andersson, ekonom 
Muzaffer Oguz, ekonom 
Ann Rudfjäll, Kommunal 
Caroline Arvidsson, Gymnasieskolan § 93 
Johanna Röseberg, Grundskolan § 93 
Magnus Unosson, Grundskolan § 93 
Elsa Nordenfelt, Förskolan § 93 
Maria Mårtensson, Förskolan § 93 

Utses att justera Helene Lundin (KD) med Carin Sundén (V) 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset den 14 november 2022 
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Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Rouzbeh Isa 

 
Paragraf 

 
93 - 100 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Magnus Storm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Helene Lundin 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§93/22 Utdelning av pedagogiska priset 2021–2022 
  
§94/22 Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2023 
  
§95/22 Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2023 
  
§96/22 Uppföljning och analys per sista oktober 2022 
  
§97/22 Informationsärende 
  
§98/22 Goda exempel 
  
§99/22 Delegationsärenden 
  
§100/22 Meddelanden 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §93/22   Dnr: BUN 2022/28 
 
Utdelning av pedagogiska priset 2021–2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om mottagare av 
pedagogiska priset för läsåret 2021–2022. 
 
Gymnasiet: 

• Caroline Arvidsson. 
 
Grundskolan: 

• Johanna Röseberg och Magnus Unosson. 
 
Förskolan: 

• Elsa Nordenfelt och Maria Mårtensson. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av inkomna 
ansökningar till pedagogiska priset läsåret 2021–2022: 
 
Gymnasiet: 
 
Med stor pedagogisk skicklighet, värme och omtanke hjälpt 
elever att lyckas med sina studier i framför allt matematik. 
Hennes genuina engagemang och förmågan att bygga tillitsfyllda 
relationer till eleverna är berömvärd. På samma sätt har hennes 
ödmjuka och kollegiala förhållningssätt bidragit till en fin anda 
och trivsel i lärarteamet. Verksamheten är inkluderande och 
bidrar på ett avgörande sätt till att många elever uppnår 
godkända resultat.   
 
För detta tilldelas Caroline Arvidsson det pedagogiska priset 
2022 
 
Grundskolan: 
 
För deras förmåga att som mentorer och pedagoger att se alla 
elever som individer och rusta dem för framtiden. Genom att 
använda sig själva som verktyg hittas lusten att lära hos era 
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elever ni möter utifrån individuella behov. Att fostra människor 
för framtiden som står rustade för de krav som krävs av 
samhället är för er självklart.  
 
För detta tilldelas ni Johanna Röseberg och Magnus Unosson 
pedagogiska priset 2022 
 
Förskolan: 
 
För deras goda samarbetsförmåga där såväl barn som 
vårdnadshavare känner sig trygga med alla pedagoger. I denna 
miljö utvecklas barnen på bästa sätt och ger dem de bästa 
grunderna och förutsättningarna för det framtida livet. De visar 
med sitt arbete och engagemang praktiken av förskolans vision: 
Vi tillsammans med glädje, trygghet och kunskap för 
likvärdighet.  
 
För detta tilldelas Elsa Nordenfelt och Maria Mårtensson det 
pedagogiska priset 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om mottagare av 
pedagogiska priset för läsåret 2021–2022.  
 
 
För åtgärd: 
Verksamhetschef grundskolan 
Verksamhetschef, gymnasiet 
Verksamhetschef, förskolan 

  



 

 Sammanträdesprotokoll 6 (17) 

 Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 2022-11-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

BUN §94/22   Dnr: BUN 2022/55 
 
Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 
2023 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besluta 
Ny fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2023: 
 
Förskolan          0 tkr     
Grundskolan     110 tkr 
Gymnasieskolan         0 tkr 
Totalt     110 tkr 

Ärendebeskrivning 
Migrationsverket betalar ut en schablonersättning för 
nyanlända, dvs. personer som fått uppehållstillstånd och blivit 
kommunplacerade. Kostnader som skall täckas av ersättningen 
är bland annat särskilda introduktionsinsatser eller 
merkostnader i förskola och skola. Schablonersättningen skall 
räcka till minst 4 år för att anpassas till skollagens definition av  
nyanländ, se 3 kap. 12 a § skollagen (2010:800) 
 
Ersättningen betalas ut under 25 månader och uppgår totalt till 
151 800 kr per barn eller elev för 2022.  
 
Budget för schablonersättning för nästa kalenderår fördelas till 
respektive föreslagen verksamhet proportionellt till antalet 
nyanlända barn eller elever. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besluta 
Ny fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2023: 
 
Förskolan          0 tkr     
Grundskolan     110 tkr 
Gymnasieskolan         0 tkr 
Totalt     110 tkr 
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För åtgärd: 
Ekonom 
 
För kännedom: 
Förvaltningchef 
Verksamhetschefer 
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BUN §95/22   Dnr: BUN 2022/56 
 
Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 
2023 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besluta 
Oförändrade ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever 
år 2023. 

Ärendebeskrivning 
Budget fördelas till respektive verksamhet för asylsökande barn 
och elever enligt bilagan. Asylintäkter budgeteras hos 
förvaltningschefen. 
 
Budgetansvarig finansierar verksamheten genom budget. 
Utgångspunkt för budgetering är prognos för antal asylsökande 
barn i förskola och skola samt asylersättning per läsår och barn. 
 
Prognos för antal asylsökande barn och elever 2023 (förra årets 
siffror inom parentes): 
- 4 (4) barn i förskola 
- 4 (4) elever i förskoleklass 
- 30 (30) elever i grundskola, grundsärskola och 
specialskola 
- 5 (7) elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
Sökbar asylersättning från Migrationsverket per läsår och barn 
2022: 
- 65 300 kr för ett barn i allmän förskola 
- 53 400 kr för en elev i förskoleklass 
- 104 800 kr för en elev i grundskola, grundsärskola 
och specialskola 
- 119 100 kr för en elev i gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 
 
Kostnader som asylintäkterna ska täcka 
Ersättningen ska täcka följande kostnader som kommunen har 
för förskolan eller utbildningen: 
- undervisning 
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- skolskjuts 
- personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd) 
- lärverktyg 
- elevhälsa 
- måltider 
- administrationskostnader. 

 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besluta 
Oförändrade ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever 
år 2023. 
 
För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Ekonom 
För kännedom: 
Verksamhetschefer 
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BUN §96/22   Dnr: BUN 2022/27 
 
Uppföljning och analys per sista oktober 2022 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
Godkänna uppföljning och analys för perioden januari-oktober 
samt överlämna den till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Månadsrapporten visar att Barn- och utbildningsnämndens 10 
verksamheter har ett resultat på -14,5 Mnkr per sista oktober.  
 
Prognos för helåret är -24,4 Mnkr och den enskilt största 
avvikelsen finns inom skolskjuts -20,4 Mnkr. Vid sammanträdet 
2022-06-07 beslutade Kommunfullmäktige (KF §67/22) att 
kostnader och budget för skolskjuts flyttas till Kommunstyrelsen 
framöver. Det innebär att verksamheterna har ett gemensamt 
prognosticerat underskott på -4,0 Mnkr exklusive skolskjuts.  
 
Det ekonomiska läget 2022: 
• Skolskjuts -20,4 Mnkr 
• Gymnasieskola -3,8 Mnkr 
• Särskola -6,5 Mnkr 
• Fritidshem -0,8 Mnkr 
• Övriga verksamheter har en budget i balans eller överskott 
 
Årets investeringar har sedan slutet av oktober en fastställd 
budget för helåret på 10,4 Mnkr. Investeringsnivån är att 2,8 
Mnkr har verkställts. Med 2 månader kvar av året är det en 
utmaning att färdigställa planerade investeringar. Leverantörer 
kan få svårt att leverera sena beställningar på rätt sida av 
årsskiftet. Tidsförskjutningen innebär en risk att kommunens 
avskrivningar blir lägre än budgeterat och att projekt blir 
pågående även 2023. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
att godkänna uppföljning och analys för perioden januari-
oktober samt överlämna den till kommunstyrelsen 
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För åtgärd: 
Kommunstyrelsen 
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BUN §97/22 
 
Informationsärende 
 

Beslut 
 
Informationsärende läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 

• Redogörelse för hur skolans arbete med 
värdegrund och demokratiuppdrag Dnr  

  

 
• Öka elevinflytandet och den demokratiska 

processen i grundskola och gymnasium. Dnr  
 

• Information om Corona 
 

• Information med anledning av kriget i Ukraina 
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BUN §98/22 
 
Goda exempel 
 

Beslut 
 
Goda exempel läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden: 
 
Inga meddelanden under denna punkt. 
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BUN §99/22 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
-- Beviljat val av Stadsskogen förskola Dnr    

 
-- Beviljat val av Stadsskogen förskola Dnr    

 
-- Beviljat val av Björkhagaskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Brotorpsskolan Dnr    

 
-- Beviljat val av Fröviskolan Dnr    

 
2022-10-07 Delegationsbeslut av Christina Karlkvist 
2022-10-07 om beviljad utökad tid på förskola enligt 
skollagen kap 8 Dnr BUN 2022/2 

  

 
2022-10-25 Beviljat val av Fröviskolan Dnr BUN 
2022/3 

  

 
2022-10-27 Tillförordnad förvaltningschef för Barn- 
och utbildningsförvaltningen vecka 44 2022 Dnr BUN 
2022/2 

  

 
 
2022-09-08 Fullgörande av skolplikt utomlands Dnr 
BUN 2022/4 
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2022-10-14 Beslut om tilläggsbelopp Örebro 2022 Dnr 
BUN 2022/51 

  

 
 
2022-09-08 Fullgörande av skolplikten utomlands Dnr 
BUN 2022/4 

  

 
2022-09-30 Fullgörande av skolplikten utomlands Dnr 
BUN 2022/4 
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BUN §100/22 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : 
 
2022-11-08 Protokoll från Björkhagaskolan 
samverkansgrupp 2022-11-08 Dnr  

  

 
2022-10-18 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 oktober 2022 - KS §129 
Återremiss gällande Mål och budget 2022 Revidering av 
skolmiljarden Dnr BUN 2021/48 

  

 
2022-10-18 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 
2022 - KF § 95 Mål och budget 2022 Revidering av 
skolmiljarden Dnr BUN 2021/48 

  

 
2022-10-18 Klagomål på verksamhet för elev vid 
Ekbackens skola Dnr BUN 2022/62 

  

 
2022-10-19 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 
2022 - KF § 98 Revisorernas bedömning och granskning 
av delårsrapport 2021 Dnr  

  

 
2022-10-20 Information från Socialstyrelsen om 
Nationella riktlinjer adhd och autism Dnr  

  

 
2022-10-24 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 
2022 - KF § 7 Återremiss gällande Mål och budget 2022 
Revidering av skolmiljarden Dnr BUN 2021/48 
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2022-10-24 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 
2022 - KF § 8 Regionala strategier och planer Dnr BUN 
2022/58 

  

 
 
2022-09-26 Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 
2022 - KF § Kommunfullmäktiges sammanträdestider år 
2023 Dnr  
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