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Kallelse till Barn- och utbildningsnämnden 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden, 
Måndag den 16 januari 2023, kl 09:00. 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! 

Lillemor Bodman Jessica Brogren 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Lillemor Bodman, ordförande (M) Per Nordin (M) 

Fredrik Rosenbecker, v ordförande (SD) Alessandro Lindskog (SD) 

Carina Holm (M) Tobias Klockars (M) 

Roseel Säwlund (SD) Jari Mehtäläinen (SD) 

Kalle Söderlund (LPO) Henrik Norman (LPO) 

Helene Lundin (KD) Ingrid Rörick Richter (L) 

Kristine Andersson (S) Joacim Hermansson (S) 

Zaki Habib (S) Ulla-Britt Öberg (S) 

Sofié Krantz (S) Farhia Ahmed Shekh (S) 

Magnus Storm (C) Johan Sköld (C) 

Stefan Andersson (MP) Carina Sundén Vessling (V) 
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Beslut om närvaro  

2. Presentation av ny nämnd  

3. Övriga frågor  

4. Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete 2022-2023 

BUN 2022/87 

5. Utbildningsplan BUN 2023 BUN 2022/86 

6. Val av ledamöter och ersättare till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-2026 

BUN 2023/10 

7. Information om idrottscollege BUN 2023/6 

8. Information om beslut om tillköp av skoltransporter BUN 2022/5 

9. Information om demokratidagen 2022 BUN 2023/6 

10. Goda exempel  

11. Delegationsärenden   

12. Meddelanden   

   

 



§1/23 Beslut om närvaro -   :

Denna behandling '§1/23 Beslut om närvaro' har inget tjänsteutlåtande.



§2/23 Presentation av ny nämnd -   :

Denna behandling '§2/23 Presentation av ny nämnd' har inget tjänsteutlåtande.



§3/23 Övriga frågor  -   :

Denna behandling '§3/23 Övriga frågor ' har inget tjänsteutlåtande.



§4/23 Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete 2022-2023 - BUN 2022/87-1 Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete 2022-2023 : Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete 2022-2023
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    BUN 2022/87 

 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 (beredande) 

Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete 

2022-2023 

Förslag till beslut 

Nämnden godkänner förslaget på redovisning av förvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2022-2023. 

Ärendebeskrivning 

På nämndens sammanträde i januari 2023 informerar utvecklingsstrategen 
om förvaltningens systematiska kvalitetsarbete för läsåret 2022-2023. 
 
 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Förvaltningschefen 
 

Bilagor: 

Redovisning av barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete 2023 
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Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete BUN 2023

Januari

Mars

April

Maj

JuniJuli

September

Oktober

November

December

Februari

Augusti

Verksamhetsberättelse 

med årsredovisning 2022

Lägesrapport per 

sista april med 

månadsavstämning

Månadsuppföljning 

per sista mars

Verksamhetsplan 

2024

Delårsrapport per 

sista augusti med 

månadsavstämning

Kvalitetsdagar per 

verksamhetsområde

Redovisning 

betygsresultat 

läsåret 2022 -23

Redovisning 

trivselenkät HT -2022

Redovisning 

vårdnadshavar -

enkäter 2022 -23

Redovisning 

olycksfall och 

tillbud 2022 -23

Redovisning kränkande 

behandling 2022 -23

Internkontroll -

plan 2024
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2022-12-28  BUN 2022/86 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Thomas Lindberg 
 0581-811 86 
thomas.lindberg@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  

Utbildningsplan BUN 2023 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 Anta föreslagen utbildningsplan för Barn- och utbildningsnämnden 
2023 

Ärendebeskrivning 
Vid en ny mandatperiod finns ett utbildnings- och informationsbehov i 
nämnden. Flera nämndsledamöter, både ordinarie och ersättare är nya i sina 
uppdrag. 
 
Förvaltningen föreslår därför att en utbildningsplan antas för innevarande år. 
Planen innehåller en rad olika delar, alltifrån exempelvis information om mål 
och styrmodell till besök i verksamheten. 
 
Utbildningsplanen	
 
Våren	2023	
 
 

 13 januari; Utbildning för ny och omvalda förtroendevalda. Syftet med 
utbildning är att underlätta för förtroendevalda att komma igång med 
uppdragen genom en kommunövergripande introduktion. 
Utbildningen är ett komplement till nämndernas och styrelsernas 
specifika introduktioner.  

 16 januari; Barn- och utbildningsnämndens första möte, introduktion 
till nämndsarbete, vilket fortsätter under nämndens möten 
vårterminen 2023 

 23 januari; Utbildning av Styrmodellen: Utbildningen syftar till att 
stärka nämndsledamöternas kunskaper i Lindesbergs kommuns 
styrmodell. 

 16-17 februari; Lunch till lunchmöte med övernattning för nämndens 
ledamöter, ordinarie och ersättare. Dagarna syftar till att få 
information om nämndens verksamhetsområden. 

 3-5 april, nämndens kvalitetsdagar. Dagarna syftar till att få ytterligare 
och djupare kunskaper om nämndens verksamhetsområden, möjlighet 
till dialog med förvaltningens samtliga chefer inom förskola, 
grundskola, gymnasieskola och elevhälsa. 

 Nämndens ordförande och förvaltningschef besöker under våren 2023 
respektive verksamhetschefs ledningsgrupp för samtal om aktuellt 
läge och utvecklingsområden utifrån nämndens årshjul och SKA-
arbete(Systematiska KvalitetsArbetet) 
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Hösten	2023	
 

 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbesök. Nämndens 
ledamöter ges möjlighet till verksamhetsbesök i de olika 
verksamheterna förskola, grundskola, anpassad grundskola, 
gymnasium, anpassat gymnasium och elevhälsa. Vid besöken finns 
olika fokusområden utifrån det systematiska kvalitetsarbetet, sådana 
områden kan exempelvis vara hur man arbetar med naturvetenskap 
och teknik i förskola och skola. 

 Ledamöterna presentar därefter i BUN vilka lärdomar och iakttagelser 
man dragit.   

 
 
 
 

Konsekvenser 
Finansiering sker via nämndens ordinarie budget för arvoden och möten.  

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Strateg 
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2023-01-10  BUN 2023/10 

 Kanslienheten 
Jessica Brogren 
 0581-812 09 
jessica.brogren@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  

Val av ledamöter och ersättare till barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 2023–2026 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden beslutar att 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ledamöter och ersättare i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott enligt nominering. 

 

Ärendebeskrivning 

Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet 
ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.  
 
Barn- och utbildningsnämnden kan också utse andra utskott som nämnden finner 
lämpligt. Barn- och utbildningsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer 
bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ledamot, som är förhindrad att tjänstgöra, kallar själv 
sin ersättare.  
 
Sammanträden ska hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 
ledamöter begär det. 
 

Thomas Lindberg Jessica Brogren 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kanslienheten 

För kännedom: 

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Bilagor: 
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Idrottscollege 2010  

• Start i samband med att arenan invigs 2010

• Tidigare i annan form. (idrottsprofil)

• Senare samma år står elevhemmet klart för 
inflyttning

• Judo, handboll, volleyboll, rytmisk gymnastik, 
ishockey, fotboll, individuella idrotter. 

• 130 elever kombinerar idrott och studier

• 45 lever inflyttade från andra kommuner
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Idrottscollege 2022

• RIG Riksidrottsgymnasium Judo.

• NIU Nationellt idrottsgymnasium

Handboll, Volleyboll och Rytmiskgymnastik.

• LIU Lokal idrottsutbildning

Ishockey (rek), innebandy, fotboll, dans och individuella    
idrotter.

• 160 IC elever varav 65 inackorderade från andra kommuner.

• 16 instruktörer anställda i olika former.
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Idrott och studier

Antagning till idrottscollege bygger på

• Idrottsliga meriter

• Idrottslig potential

• Ambition – Målsättning

• Att den sökande bedriver en tävlingsverksamhet

• För att kunna gå på idrottscollege måste eleven 
komma in på ett nationellt program på Lindeskolan

Kurser

• RIG och NIU läser 600 poäng på 3-4 läsår.

• LIU läser 300 poäng på 3 läsår.
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Elevhemsboende 2022

Beläggning 

• Elevhemmet 32 elever

• Modulerna 14 elever

• Lägenheter 19 elever

Bemanning 

• 4 elevhemspersonal

Kostnad

• 3200 kr / månad

Matavtal

• Matlådor 

• Onsdagsmiddag
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Läsår 2023-2024

• Lindeskolans idrottscollege håller toppklass.

• Besökande idrottsungdomar med vårdnadshavare är 
imponerade över helhetskonceptet.

• Starkt ökat antal sökande till ishockey, handboll, 
volleyboll och fotboll.

• Stabilt söktryck för övriga idrotter.

• Begränsningen för ökat intag är boendeplatser till 
ungdomarna.



§7/23 Information om idrottscollege - BUN 2023/6-3 Information om idrottscollege : Information om idrottscollege

Nytt elevhem

• Trygg och ansvarsfull boende miljö. Närhet till ungdomarna.

• Närvarande personal.

• Ekonomi (lägenheter dålig affär)

• Marknadsföring. Bemöta ökat söktryck.

• Möjlighet till visionsarbete. Fler idrotter.

• Flexibilitet mot variationer i antalet sökande.
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    BUN 2022/5 

 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 (beredande) 

Information om beslut om tillköp av skoltransporter 

Förslag till beslut 

Nämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 december 2022 
informerar förvaltningschefen om det aktuella läget vad gäller 
gymnasieelevers resor till och från skolan. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt kommundirektören att göra ett 
tillköp av skoltransport för de gymnasieelever som påverkas av 
nedläggningen av linjerna 350, 352 och gamla 353. 
 
Tillköpet ska gälla under perioden 2022-12-12 till 2023-06-09. 
 
Finansiering ska ske ur kommunstyrelsens planeringsreserv för 2022 med 64 
200 kronor och planeringsreserv för 2023 med 1 335 800 kronor. 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

 

Bilagor: 

KS beslut §148/22 
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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 

 
 

  
 2022-12-07 

      
 

 
 
 
 
Du berörs av ett beslut om skoltransport 
 
Du får den här informationen för att du, eller ett barn du är 
vårdnadshavare för, påverkas av ett beslut som tagits i 
kommunstyrelsen (KS) i Lindesberg. 
 
Region Örebro län har tagit beslut om nedläggning av busstrafiken 
på linjerna 350 och 352. Trafiken upphör från den 12 december 
2022. Sedan tidigare har även trafiken på gamla linje 353 dragits in. 
 
KS har nu beslutat att göra ett tillköp av skoltransport för de 
gymnasieelever som påverkas av nedläggningen. 
 
Du som är gymnasieelev och bor i de områden som påverkas av 
nedläggningen kommer kunna åka skoltransport under resten av 
läsåret 2022/2023. Du kommer antingen åka tillsammans med 
grundskoleelever eller i särskild buss för gymnasieelever. 
 
Möjligheten att åka skoltransport gäller under perioden 2022-12-12 
till 2023-06-09. 
 
Du hittar mer detaljer om skoltransporterna i tabellerna på nästa 
sida. 
 
Har du frågor om tider och upphämtningsplatser kontaktar du 
Vasselhyttans Taxi på e-postadress: info@vtb.nu 
 
Har du frågor om KS beslut kontaktar du Lindesbergs kommun på 
e-postadress: skolskjuts@lindesberg.se 
 
 
 
Ledningen för 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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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 

Tider och upphämtningsplatser 
 
Gamla linje 350 

Morgon Finnåker Rockhammar Bertilsbro Lindesberg resecentrum 
 07:25 07:40 07:47 08:05 
     
Eftermiddag Lindesberg resecentrum Bertilsbro Rockhammar Finnåker 
 16:15 16:30 16:38 16:50 

 
 
Gamla linje 352 

Morgon Finnåker Spannarboda 
kyrka 

Pilkrog Grönbo Pilkrog Björka Lindesberg 
resecentrum 

Björkhaga-
skolan 

Lindbacka-
skolan 

 07:00 07:23 07:28 07:32 07:42 07:57 08:10 08:13 08:18 
          
Eftermiddag Lindbacka-

skolan 
Lindesberg 
resecentrum 

Björka Grönbo Pilkrog Spannarboda 
kyrka 

Finnåker   

 16:10 16:15 16:21 16:41 16:53 16:59 17:10   
 
 
Gamla linje 353 

Morgon Gusselby skola Lindbackaskolan Lindesberg resecentrum  
 08:00 08:10 08:15  
     
Eftermiddag Lindbackaskolan Lindesberg resecentrum Gusselby skola  
 16:10 16:15 16:30  
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Demokratidag för unga 
2022 – 26 Oktober
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Deltagare
• Genomfördes för sjätte året Demokratidag för 

ungdomar mellan 13-25 år och förtroendevalda i 
enlighet med riktlinjer för Demokratidag för ungdomar

• Lindesberg Arena 26 Oktober 
• Årets tema: Mötesplats för unga
• Deltagare:74 st elever från Lindbackaskolan, Lindeskolan, 

Fröviskolan & Storåskolan (+ 1 kontaktperson/skola)
• Masugnens studenter inbjudna, deltog inte

• 13 Politiker fanns representerade från: S, SD, C, L, M, V & KD
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Schema för dagen
Kl. 13.00-13.10 Välkomna! 
Kl. 13.10-13.40 Aktivitetsövning Fyra hörn
Kl. 13.40-14.00 Mötesplats för unga -

redovisning
Kl. 14.00-14.20 Fika
Kl. 14.20-15.00 Hur kan vi öka ungas inflytande? 
Kl. 15.00-15.20 Speeddating
Kl. 15.20-15.30 Tack för idag! 
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Gruppsamtal: Hur kan vi öka ungas inflytande?

• Samtalsledare
• Grupper om 5-8 elever
• Fyra övergripande frågor:

1. Vad är delaktighet och inflytande för dig?
2. Genom vilka sätt har du inflytande idag?
3. Hur skulle man kunna hjälpa barn och unga att förmedla

sin åsikt i Lindesbergs kommun?
4. Vilka frågor är viktiga för dig att unga får mer inflytande i?
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Enkätsvar från deltagarna

• Det skickades ut en enkät med 
6 frågor om Demokratidagen 
till deltagande elever

• Totalt: 55 st svar 



§9/23 Information om demokratidagen 2022 - BUN 2023/6-4 Information om demokratidagen 2022 : Demokratidagen 2022 - BUN Uppdaterad



§9/23 Information om demokratidagen 2022 - BUN 2023/6-4 Information om demokratidagen 2022 : Demokratidagen 2022 - BUN Uppdaterad

Det som var bra med demokratidagen var… 

”Att vi fick chansen att möta politikerna och få en inblick över att det inte bara är Ulf, Magdalena eller Jimmie man 
måste kontakta utan att det finns så många representanter.”

”Jag tyckte att gruppsamtalet med politikerna var bra eftersom att det kändes som våra åsikter faktiskt betydde 
något. Politikerna var faktiskt intresserade av vad vi hade att säga […]”

” Att få prata med politiker och hjälpa till att göra Lindesberg till en bättre plats.”

” Det jag tyckte var bra på demokratidagen var nog när man fick prata med politikerna det var faktiskt väldigt 
roligt.”
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Det som var mindre bra med demokratidagen var… 

”Att vi pratade om fritidsgårdar vilket inte riktigt passar våran ålder och smak.”

”Speeddatingen var lite svårt att ha olika frågor till alla politiker, och när man väl kom in i samtal var tiden slut.”

Det som skulle kunna bli bättre… 

”Fråga elever/ungdomar innan vad de skulle vilja ta upp eller kom med förslag om vad som skulle vara möjligt, 
men att fråga innan gen en större möjlighet till att få flera svar och det väcker ett intresse för ungdomarna”

” Att skippa speeddatingen och köra längre gruppsamtal.”
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Det som jag kom i efterhand att jag hade velat prata om…

”Jag vill prata mer om hur det är att bo på landet och gå i skolan i stan, transport osv...”

”Att man skulle kunna ha matlagnings kurser i lindbackas hemkunskaps kök, detta ökar chansen att bli bättre på 
att laga mat och använda den rätt, ger också möjlighet till att träffa nya kompisar.”

”Att vi borde ha en fotboll/basket/handboll cup i Lindbacka”



§10/23 Goda exempel -   :

Denna behandling '§10/23 Goda exempel' har inget tjänsteutlåtande.



Behandling Typ

Anställningar BUN 2023‐01‐09 Delegationsärende

Delegationsbeslut skolskjuts till 2023‐01‐09 Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Tallbacken Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp Näsby förskola Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp Borns friskola vårterminen 2023 Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Skogsdungen Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Bergknallen Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ Näsby förskola Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ Mariedal förskola Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Gläntan Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ Hagabackens förskola Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Kyrkberget Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Grönsiskan Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Kungsfågeln Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Stadsskogen Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Stöttestenen Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Tallbacken Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Hagabacken Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Kristallen Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Bergknallen Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp förskolan Tallbacken Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp förskolan Skogsdungen Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp förskolan Lysmasken Delegationsärende

Beslut om särskilt stöd ‐ tilläggsbelopp ‐ förskolan Stöttestenen Delegationsärende

Redovisning av delegationsbeslut BUN januari 2016
Handlingar som inte omfattas av sekretess, sänds i separat handling genom Trusted dialog 
(epostmeddelande)



Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Hagabackens förskola 

höstterminen 2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Lysmasken förskola höstterminen 

2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Grönsiskan förskola höstterminen 

2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Kungsfågeln förskola 

höstterminen 2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Stadsskogen förskola 

höstterminen 2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Kristallen förskola höstterminen 

2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Bergknallen förskola höstterminen 

2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Gläntan förskola höstterminen 

2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Mariedal förskola höstterminen 

2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Näsby förskola höstterminen 2020 Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Skogsdungen förskola 

höstterminen 2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Kyrkberget förskola höstterminen 

2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Björken förskola höstterminen 

2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Stöttestenen förskola 

höstterminen 2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Tallbacken förskola höstterminen 

2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ Grönsiskan förskola höstterminen 

2020

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Kristallen höstterminen 

2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Stadsskogen 

höstterminen 2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Stadsskogen 

höstterminen 2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Kristallen höstterminen 

2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Stöttestenen 

höstterminen 2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Gläntan höstterminen 

2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Näsby höstterminen 

2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Skogsdungen 

höstterminen 2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Mariedal höstterminen 

2021

Delegationsärende



Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Bergknallen 

höstterminen 2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Grönsiskan 

höstterminen 2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Björken höstterminen 

2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Kyrkberget 

höstterminen 2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Tallbacken  

höstterminen 2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Lysmasken 

höstterminen 2021

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Mariedal höstterminen 

2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Mariedal höstterminen 

2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Skogsdungen 

höstterminen 2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Gläntan höstterminen 

2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Bergknallen 

höstterminen 2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Hagabacken 

höstterminen 2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Lysmasken 

höstterminen 2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Kristallen höstterminen 

2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Kungsfågeln 

höstterminen 2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Stadsskogen 

höstterminen 2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Stöttestenen 

höstterminen 2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Tallbacken höstterminen 

2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Kyrkberget 

höstterminen 2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Haga höstterminen 2022 Delegationsärende

Ansökan om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Björken höstterminen 

2022

Delegationsärende

Ansökan om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Grönsiskan 

höstterminen 2022

Delegationsärende

Beslut om tilläggsbelopp ‐ särskilt stöd ‐ förskolan Näsby höstterminen 

2022

Delegationsärende

Tilläggsbelopp i egen förskoleverksamhet höstterminen 2022 Delegationsärende

Avtal om interkommunal ersättning för elevs skolgång i annan kommun Delegationsärende



Delegationsbeslut av Malin Agnesdotter om beviljad utökad tid på 

förskolan enligt skollagen 8 kap.

Delegationsärende

Samverkansområde Örebro län Reviderat kommunalt samverkansavtal för 

utbildningar inom gymnasie‐ och gymnasiesärskola mellan kommunerna i 

Örebro län, dnr 22RS12459

Delegationsärende

Delegationsbeslut av Carina Almgren 2022‐12‐19 om beviljade 

inackorderingstillägg och dagliga resor höstterminen 2022

Delegationsärende

Beviljat val av Storåskolan Delegationsärende

Delegationsbeslut av Piia Dahlberg 2022‐12‐14, om beviljad utökad tid på 

förskolan enligt skollagen 8 kap

Delegationsärende



Behandling Typ

Barn‐ och elevtillbud december 2022 Meddelanden

Barn‐ och elevskador december 2022 Meddelanden

Månadsrapport Barn‐ och elevkränkningar december 2023 Meddelanden

Protokoll från barn‐ och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2022‐

12‐07

Meddelanden

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 

november 2022 ‐ KF § 22 Val av barn‐ och utbildningsnämndens 

ordförande tillika kommunalråd 2023‐2026

Meddelanden

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 

november 2022 ‐ KF § 18 Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i barn‐ och 

utbildningsnämnden 2023‐2026

Meddelanden

Protokoll från Lindeskolans samverkansgrupp 2022‐11‐21 Meddelanden

Protokoll från Lindeskolans samverkansgrupp 2022‐10‐17 Meddelanden

Protokoll från Lindeskolans samverkansgrupp 2022‐09‐05 Meddelanden

Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av utbildningen i grundskola 

och gymnasieskola, Skolinspektionen dnr 2021:4148 ‐ ärendet avslutas

Meddelanden

Massflyktsdirektivet: anvisningar till kommuner under 2023 ‐ 

Migrationsverket

Meddelanden

Överlämnande av klagomål på verksamheten för elev vid Lindbacka 

grundsärskola, barn‐ och elevombudet (BEO) Skolinspektionen dnr SI 

2022:11186

Meddelanden

Regionstyrelsen nr 15 2022 Överenskommelse mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Regioner ‐ Insatser inom området psykisk hälsa och 

suicidprevention 2023

Meddelanden

Protokoll från förskolor Norra samverkansgrupp 2022‐12‐13 Meddelanden

Protokoll från samverkansgrupp förskolor södra, Frövi 2022‐11‐30 Meddelanden

Protokoll från Lindbackaskolan samverkansgrupp 2022‐12‐09 Meddelanden

Beslut om fördelning av anvisningar med fördelning av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning Dnr 851‐7855‐2022

Meddelanden

Redovisning av meddelande BUN januari 2016
Handlingar som inte omfattas av sekretess, sänds i separat handling genom Trusted dialog 
(epostmeddelande)
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