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Beslutande 
Anna Chorell (M), ordförande 
Niclas Ahlberg (SD) 
Martin Rapp (S) 
Kristian Hermansson (S) §§ 14-25 
Andreas Quiroz Jansson (S) ersättare för Kristian Hermansson §§ 26-28 
Johanna Mörk (C) 
Paulina Svenungsson (C) 
Christopher Hederström (C) 
Johan Sösaeter Johansson (SD) §§ 14-21 
Andreas Freiholtz (SD) ersättare för Johan Sösaeter Johansson (SD) §§ 22-28 
Anna Sturk (SD) 
Lorentz Lindell (SD) ersättare för Anders-William Berg (EDL) 
Jonas Hilmersson (KD) 
 
Ersättare 
Andreas Quiroz Jansson (S) §§ 14-25 
Arij Ali (C) 
Christian Lindeman (M) 
Andreas Freiholtz (SD) §§ 14-21 
 
Övriga närvarande 
Annika Liljemark, Lärarförbundet 
Frej Dristig, kommunalråd 
 
Tjänstepersoner 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
Håkan Sundberg, tf sektorchef 
Karin Hallhagen Bagby, blivande sektorchef 
Anders Nordgren, verksamhetschef skola §§ 14-25 
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Mia Berg, verksamhetschef förskola §§ 14-25 
Yvonne Jansson, Sandberg, rektor SFI och vuxenutbildning §§ 14-25 
Ulrika Oskarsson, verksamhetsutvecklare § 17 
Marit Foss Fredriksson, kulturchef §§ 18-19 
Matilda Almroth, ekonom § 20 
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§ 14 

Godkännande av dagordning 
 
 
Utgående ärende: 
➢ Anmälan av inkomna skrivelser 

 
 
Beslut 
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns. 
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§ 15 

Anmälan av jäv 
 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden antecknar informationen. 
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§ 16 
Godkännande av närvaro vid sammanträde 
 
Sammanfattning 
Blivande sektorchef Karin Hallhagen Bagby önskar närvara vid dagens sammanträde. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden beslutar enhälligt att Karin Hallhagen Bagby får närvara vid dagens 
sammanträde. 
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§ 17 
Verksamhetsutvecklare Ulrika Oskarsson presenterar sig 
 
Sammanfattning 
Nyanställd verksamhetsutvecklare Ulrika Oskarsson presenterar sig för 
bildningsnämnden. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden antecknar informationen. 
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§ 19 
Information från kulturverksamheten 
 
Sammanfattning 
Kulturchef Marit Foss Fredriksson informerar om aktuellt från kulturverksamheten. 
 
 
Beslut 
Bildningsnämnden antecknar informationen. 
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§ 20 
Årsbokslut 2022 för bildningsnämnden 
Dnr BIN 2022/85 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom samt kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet. Utöver det 
fullgörs även delar av kommunens kultur och fritidsverksamhet av Bildningsnämnden. 
Årsrapporten redovisar nämndens olika verksamheter, uppföljning av nämndens mål 
och uppdrag samt sammanvägd kvalitét för verksamheten. Till varje del redovisas även 
analys, slutsatser samt strategi och åtgärder i förekommande fall. 
Årsrapporten innehåller även en personalredovisning samt uppföljning av nämndens 
ekonomi för drift- och investeringsbudgeten. 
 
Bildningsnämnden redovisar ett positivt resultat om 4,34 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 10/2023 
Tjänsteskrivelse 2023-02-15 
Bildningsnämndens årsrapport 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Redovisningen medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Redovisningen medför inga sociala konsekvenser. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden godkänner årsrapport 2022. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Jörgen Karlsson, Ekonomichef 
Kommunstyrelsen 
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§ 21 
Underlag till budgetberedning 2024-2026 
Dnr BIN 2023/43 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom samt kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet. Utöver det 
fullgörs även delar av kommunens kultur och fritidsverksamhet av Bildningsnämnden. 
Nämnderna ska senast 2023-03-03 anta ett planeringsunderlag för planprocessen 2024-
2026 som ett underlag till kommunens budgetberedning. 
 
Underlaget ska spegla Bildningsnämndens verksamhets- och behovsbeskrivning över 
planperioden. Som underlag för nämndens tillkommande kostnader ska finnas volymtal 
och nyckeltal. Flerårsplanen baseras på senaste befolkningsprognos, 
lokalförsörjningsplan och kapacitetsförändringar i form av volymer och nyckeltal. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 11/2023 
Tjänsteskrivelse 2023-02-15 
Bildningsnämndens flerårsplan och budgetunderlag 2024–2026 

- Underlag till kommunens budgetberedning 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser under planperioden redovisas i nämndens flerårsplan och 
budgetunderlag 2024–2026 
 
Sociala konsekvenser 
Redovisning av underlag medför inga sociala konsekvenser 
 
Yrkanden 
Niclas Ahlberg (SD) yrkar att stryka "ökad volym Kulturskola" samt "kulturgaranti 
förskola/skola" för 2024, 2025 och 2026 från underlaget till budgetberedningen  
 
Martin Rapp (S) yrkar avslag på Niclas Ahlbergs (SD) yrkande och bifall till sektorns 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att bildningsnämnden bifaller 
sektorns förslag. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anta underlag till budgetberedningen 2024–2026. 
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Reservation 
Niclas Ahlberg (SD), Johan Sösater Johansson (SD), Anna Sturk (SD), Lorentz Lindell 
(SD) och Jonas Hilmersson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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§ 22 
Uppföljning internkontroll 2022 för bildningsnämnden 
Dnr BIN 2022/3 
 
Sammanfattning 
Nämnderna har enligt internkontrollreglementet en skyldighet att upprätthålla ett system 
för tillsynen av den interna kontrollen, vilket ligger i linje med kommunallagens 
bestämmelse om nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Ett lämpligt sätt är att 
varje nämnd upprättar en internkontrollplan som anger hur tillsynen skall bedrivas. 
 
Under 2021 konstaterades att det finns anledning att fokusera internkontrollen 2022 på 
två processer.  
 
Process 1: Investeringar 
Ett förbättringsarbete för hur investeringar redovisas framöver i tertialrapporterna. En 
redovisning med fokus på långsiktighet, tydligare uppställning av nuläget och struktur. 
Uppföljning: Ökad tydlighet har uppnåtts i redovisning av kort- och långsiktiga 
investeringsfrågor genom redovisning på ökad detaljnivå i både tertialrapporter samt 
Mål och Resursplan. 
 
Process 2: Transportkostnader 
Då det historiskt uppkommit svagheter i prognoser kring transportkostnader så vill 
förvaltningen öka prognoskvalitén och säkerställa kostnader rörande transporter från 
leverantörer, främst Västtrafik. Det kommer ske igenom nya samarbeten och 
arbetsprocesser.  
Uppföljning: Ökad dialog med ledningsgrupper på olika nivåer hos leverantören är 
genomförd. Det har bl.a. lett till att sektorn tidigare har ökad möjlighet för kännedom 
om kommande kostnadsförändringar. 
 
Uppföljning: 
Gröna områden: Önskad effekt är uppnådd 
Gula områden: Arbete pågår och önskad effekt antas uppnås i närtid. 
Röda områden: Önskad effekt är ännu ej uppnådd 

Process 
(rutin/system) 

Kontrollmoment Kontrollansvar Uppföljning/utförd Metod Rapport till 

Redovisning av 
investeringar 

Tydligare 
uppställning och 
struktur inför 
tertialrapporterna 

Verksamhetscontroller Tertialrapport 1, 2 
och 3. 

Uppföljning 
med 
administratörer 
och högre 
chefer 

Bildningsnämnden 

Ökad 
prognoskvalité för 
transportkostnader 

Säkerställa 
kostnader 
rörande 
transporter från 

Verksamhetscontroller Del av 
prognosarbetet inför 
tertialrapporterna 

Uppföljning 
med 
administratörer 

Sektorchef 
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Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 8/2023 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2022. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
 

leverantören via 
nya samarbeten 
och 
arbetsprocesser 
 

och högre 
chefer 
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§ 23 
Internkontrollplan 2023 för bildningsnämnden 
Dnr BIN 2023/42 
 
Sammanfattning 
Nämnderna har enligt internkontrollreglementet en skyldighet att upprätthålla ett system 
för tillsynen av den interna kontrollen, vilket ligger i linje med kommunallagens 
bestämmelse om nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Ett lämpligt sätt är att 
varje nämnd upprättar en internkontrollplan som anger hur tillsynen skall bedrivas. 
 
Under 2022 så har sektorledningen konstaterat att det finns anledning att fokusera 
internkontrollen 2023 på fyra områden. Därför föreslår sektorn att dessa fyra områden 
blir delar av 2023 års internkontrollplan. 
 
Översyn av skolskjutsreglementet 
Nuvarande reglemente är från och med 2020-04-23. Inom översynen ingår dels att 
utvärdera befintligt reglemente samt att föreslå eventuella förändringar om behovs 
bedöms 
 
Översyn av riktlinjer/bestämmelser för resor för gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen. 
I översynen ingår dels att utvärdera befintligt regelverk samt att föreslå eventuella 
förändringar om behovs bedöms 
 
Översyn av bestämmelser för barnomsorg 
Nuvarande bestämmelser är från och med 2022-03-01. Inom översynen ingår dels att 
utvärdera befintligt bestämmelser, samt att föreslå eventuella förändringar om behov 
bedöms 
 
Prognossäkerhet 
Ökad prognoskvalitét för den ekonomiska uppföljningen 
 

Process 
(rutin/system) 

Kontrollmoment Kontrollansvar Uppföljning/ 
utförd 

Rapport 
till 

Översyn av 
skolskjutsreglementet 

Utvärdera befintligt 
reglemente samt att 
föreslå eventuella 
förändringar om 
behovs bedöms 

Bildnings 
samordnare 

Tertial 
rapport 2 

Sektor 
chef 
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Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 9/2023 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31 
 
Beslut 
Bildningsnämnden antar interkontrollplan för 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Sektorchef 
Ekonomichef 
 
 
 
 

Översyn av 
riktlinjer/bestämmelser 
för resor för 
gymnasieskola och 
vuxenutbildning 

Utvärdera befintligt 
regelverk samt att 
föreslå eventuella 
förändringar om 
behov bedöms 

Bildnings 
samordnare 

Tertial 
rapport 2 

Sektor 
chef 

Översyn av 
bestämmelser för 
barnomsorg 

Utvärdera befintligt 
bestämmelser, samt 
att föreslå eventuella 
förändringar om 
behovs bedöms 

Bildnings 
samordnare 

Tertial 
Rapport 2 

Sektor 
chef 

Prognossäkerhet Ökad 
prognoskvalitét för 
den ekonomiska 
uppföljningen 

Sektor 
ekonom 

Tertial 
rapport 2 

Sektor 
chef 
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§ 24 
Revidering av Bildningsnämndens delegationsordning 
Dnr BIN 2023/37 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämndens delegationsordning antogs 2021-01-04 och har därefter reviderats 
vid fem tillfällen. Revideringarna sker exempelvis vid organisationsförändringar eller 
när det konstateras behov av tillägg eller förändringar. 
 
Sektor Bildning har nu i ett antal ärenden noterat att det skulle vara relevant med en 
justering där tre helt nya punkter tillförs i delegationsordningen samt där en befintlig 
punkt delas upp utifrån ett tydligare verksamhetsperspektiv. 
 
De tillkommande punkterna berör Bildningsnämndens ansvar utifrån Miljöbalken. Det 
gäller mottagande av beslut om föreläggande efter miljöinspektion, ansvar för att 
upprätta och revidera egenkontroll samt mottagande av beslut om avgift. Förvaltningen 
föreslår att dessa ansvar delegeras till tjänstepersoner. Beslut om föreläggande bedömer 
förvaltningen bör ligga på sektorchef. Ansvar för att upprätta och revidera egenkontroll 
samt mottagande av beslut om avgift utifrån Miljöbalken bör ligga på enhetschefer och 
rektorer. De tillkommande punkterna är 1.20 - 1.22. 
 
Befintlig punkt gällande skolskjuts och elevresor bör delas upp och placeras under olika 
rubriker i delegationsordningen. Skolskjuts gäller endast i verksamheter där skolplikt 
råder, samt i vissa fall i gymnasiesärskolan. Elever i gymnasie- och vuxenutbildning har 
även de resor till och från utbildning, men då handlar det inte om skolskjuts. 
Förvaltningen föreslår därför att delegationsordningen särskiljer på dessa båda delar, där 
beslut om skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan blir oförändrat i 
punkt 4.22. De delar som gäller beslut om elevresor i gymnasieskolan och skolskjuts i 
gymnasiesärskolan flyttas från punkt 4.22 till nya punkterna 5.9 respektive 5.10. I 
samband med flytten till punkt 5.9 och 5.10 föreslår förvaltningen att delegat ändras 
från sektorchef till administratör i punkt 5.9 och enhetschef i punkt 5.10. 
 
Utifrån Bildningsnämndens 2021-01-26, 16§ ska busskort ges till samtliga SFI elever 
för att säkerställa alla elevers möjlighet att ta sig till och från skola. Sektorn föreslår att 
beslut om busskort utifrån Bildningsnämndens beslut delegeras till administratör genom 
att punkt 5.11 läggs till i delegationsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 9/2023 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-20 
Förslag till justerad delegationsordning 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ingen ekonomisk konsekvens av föreslagna justeringar. 
 
Sociala konsekvenser 
Inga sociala konsekvenser av föreslagna justeringar. 
 
Yrkanden 
Niclas Ahlberg (SD) yrkar att det läggs till en anmärkning på delegeringspunkt 5.11 om 
att busskort endast skall ges till personer som uppbär ekonomiskt bistånd. 
 
Anna Chorell (M) yrkar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att bildningsnämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 
 
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.  
Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Niclas Ahlbergs (SD) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 5 nej-röster för Niclas Ahlbergs (SD) 
förslag beslutar bildningsnämnden bifalla arbetsutskottets förslag. 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Anna Chorell (M) X   
Niclas Ahlberg (SD)  X  
Martin Rapp (S) X   
Kristian Hermansson (S) X   
Johanna Mörk (C) X   
Paulina Svenungsson X   
Christopher Hederström (C) X   
Andreas Freiholtz (SD)  X  
Anna Sturk (SD)  X  
Lorentz Lindell (SD)  X  
Jonas Hilmersson (KD)  X  
Summa 6 5  

 
 
Beslut 
Bildningsnämnden fastställer delegationsordningen utifrån sektor Bildnings förslag. 
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Reservation 
Niclas Ahlberg (SD), Andreas Freiholtz (SD), Anna Sturk (SD), Lorentz Lindell (SD) 
och Jonas Hilmersson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Emma Westerlund, miljöinspektör sektor Samhälle 
Ulrika Olofsson, administratör sektor Bildning 
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§ 25 
Beslutsuppföljning för bildningsnämnden februari 2023 
Dnr BIN 2023/40 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska 
vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnden. 
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från bildningsnämnden fram till dagens 
datum. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 13/2023 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-25 
Beslutsuppföljning 
 
Beslut 
Bildningsnämnden antecknar informationen. 
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§ 26 
Utbildning - Ansvarsfördelning/vad styr nämndens uppdrag 
 
Sammanfattning 
Tf sektorchef Håkan Sundberg informerar om vad som styr nämndens uppdrag. 
Det är ett antal lagar som styr nämndens uppdrag, som kommunallagen, 
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Kommunallagen är den 
lag som framförallt styr den kommunala verksamheten, som hur kommunen ska 
organisera sig och hur sammanträden ska gå till. 
Nämndens arbete styrs dessutom av kommunfullmäktiges vision och uppdrag samt sitt 
grunduppdrag. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden antecknar informationen. 
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§ 27 

Information 
 
Sammanfattning 
➢ Tf sektorchef Håkan Sundberg informerar om att han idag arbetar sin sista dag. 

Den 1 mars börjar sektorchef Karin Hallhagen Bagby sitt uppdrag. 
 

 
Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
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§ 28 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och 
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till Bildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se 
bilaga till § 28). 
 
 
Beslut 
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
 

23



    

    
  

Sidan  1 av 3 
 

 

    

 

            
  

Delegeringsbeslut 
 

    

           

      

Utskriven av: 
 

 

Ingela Flodin 
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2023-02-21 
 

   

        
           

  
      

 

 
 

 

 
 

 

      

 

Beslutsfattare: 
 

 

Alla 
 

 

      

 

Kategori: 
 

 

Alla 
 

 

      
 

Beslutsinstans: 
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Sammanträdesdatum: 
 

 

2023-02-28 
 

 

      

 

 
 

 

 
 

 

      

 

           
 

 

    

  

 Beskrivning 
 

Paragraf 
 

Datum 
 

Avsändare/Mottagare 
 

 

Ärendenummer Ärendemening 
 

Kategori 
   

 Delegationsbeslut om utbildning i grundskolan eller i 
grundsärskolan för integrerad elev 

  § 

2023-01-26   

BIN 2023/41 Delegationsbeslut om utbildning i grundskolan eller i 
grundsärskolan för integrerad elev 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Delegeringsbeslut - Ansökan om tilläggsbelopp Nya 

skolan 
Håkan Sundberg §6/2023 

2022-12-20 **personuppgift**  

BIN 2022/384 Ansökan om tilläggsbelopp Tilläggsbelopp 

   
 Delegeringsbeslut Skolskjuts  

Delegationsordning 4.22 
Stephanie Melin §5/2023 

2023-01-16 **personuppgift**  

BIN 2023/31 Ansökan om skolskjuts Skolskjuts 

   
 Avtal om uppdrag Interim för Sektorchef Lilla Edets 

kommun 2022  
Elisabeth Linderoth §1/2023 

2023-01-18   

BIN 2022/410 Interimchef för Sektor Utbildning Tjänstetillsättning 

   
 Delegeringsbeslut - beviljas 

Enligt delegationsordning 4.22  
 

Stephanie Melin §6/2023 

2023-01-24 **personuppgift**  

BIN 2023/14 Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 
samlingsärende 2023 

Skolskjuts vid växelvis 
boende 

   
 Delegeringsbeslut - beviljas 

Delegationsordning 4.22 
 

Stephanie Melin §7/2023 

2023-01-24 **personuppgift**  
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BIN 2023/39 Ansökan om skolskjuts Skolskjuts 

   
 Delegeringsbeslut enligt 4.32 - Ansökan om 

tilläggsbelopp Nya Skolan 
Håkan Sundberg §3/2023 

2023-01-24 **personuppgift**  

BIN 2022/127 Ansökan om tilläggsbelopp Tilläggsbelopp 

   
 Resultat 2022189 Rektor till förskola  Lilla Edets 

kommun 
Maria Berg §4/2023 

2023-02-01   

BIN 2023/50 Avslutad rekrytering: 2022189 Rektor till förskola  
Lilla Edets kommun 

Tjänstetillsättning 

   
 Resultat  2022197 

Modersmålslärare_studiehandledare i arabiska  Lilla 
Edets kommun 

Yvonne Jansson-Sandberg 
§1/2023 

2023-02-02   

BIN 2023/52 Avslutad rekrytering: 2022197 
Modersmålslärare_studiehandledare i arabiska  Lilla 
Edets kommun 

Tjänstetillsättning 

   
 Ansökan om skolskjuts - enligt delegationsordning 

4.22 
Beviljas under vissa förutsättningar 
 

Stephanie Melin §10/2023 

2023-02-02 **personuppgift**  

BIN 2023/54 Ansökan om skolskjuts Skolskjuts 

   
 Resultat  2022196 

Föreningsutvecklare_Kulturhusvärd  Lilla Edets 
kommun 

Marit Foss Fredriksson 
§2/2023 

2023-02-03   

BIN 2023/59 Föreningsutvecklare/Kulturhusvärd, Lilla Edets 
kommun 

Tjänstetillsättning 

   
 Protokoll Binau 2023-02-08 Anna Chorell §2/2023 

2023-02-10   

        Protokoll 

   
 Delegeringsbeslut - Avslag 

Enligt delegationsordning 4.22 
 

Stephanie Melin §11/2023 

2023-02-13 **personuppgift**  

BIN 2023/53 Ansökan skolskjuts  Skolskjuts 

   
 Delegeringsbeslut - Avslås 

Delegationsordning 4.22 
 

Stephanie Melin §12/2023 

2023-02-13 **personuppgift**  
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BIN 2023/54 Ansökan om skolskjuts Skolskjuts 

   
 Delegeringsbeslut - beviljas 

Enligt delegationsordning 4.22 
 

Stephanie Melin §13/2023 

2023-02-13 **personuppgift**  

BIN 2023/63 Ansökan om skolskjuts 2023 Skolskjuts 

   
 Delegeringsbeslut  Stephanie Melin §14/2023 

2023-02-16 **personuppgift**  

BIN 2023/67 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Skolskjuts särskilda skäl 

   
 Delegeringsbeslut  - beviljas 

Enligt delegationsordning 4.22 
 

Stephanie Melin §15/2023 

2023-02-16 **personuppgift**  

BIN 2023/64 Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl Skolskjuts särskilda skäl 

   
 Delegeringsbeslut - beviljas 

Enligt delegationsordning 4.22 
 

Stephanie Melin §16/2023 

2023-02-16 **personuppgift**  

BIN 2023/14 Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 
samlingsärende 2023 

Skolskjuts 

   
 

    

 



Kränkningsärenden till anmälan om delegationsbeslut till BIN – Januari 2023 

Verksamhet förskola 

Id Kategori Enhet Avslutat 
345564 Sexuella trakasserier Fågelstigens förskola 2023-01-31 

 

Verksamhet skola 

Id Kategori Enhet Avslutat 
344234 Fysisk Strömsskolan 2023-01-03 
374940 Text/bild Strömsskolan 2023-01-09 
375246 Fysisk Strömsskolan 2023-01-09 
379084 Fysisk Ryrsjöskolan 2023-01-10 
374899 Fysisk Ryrsjöskolan 2023-01-10 
373244 Fysisk Ryrsjöskolan 2023-01-10 
371373 Fysisk Ryrsjöskolan 2023-01-10 
370659 Fysisk Ryrsjöskolan 2023-01-10 
369210 Fysisk, Verbal Ryrsjöskolan 2023-01-10 
373730 Verbal Strömsskolan 2023-01-17 
281828 Fysisk Fuxernaskolan F-6 2023-01-27 
284025 Verbal Fuxernaskolan F-6 2023-01-27 
294960 Fysisk Fuxernaskolan F-6 2023-01-27 
336968 Ingen kategori vald Fuxernaskolan F-6 2023-01-27 
336971 Ingen kategori vald Fuxernaskolan F-6 2023-01-27 
340058 Verbal Fuxernaskolan F-6 2023-01-27 
351154 Verbal Fuxernaskolan F-6 2023-01-27 
351162 Trakasserier Fuxernaskolan F-6 2023-01-27 
356762 Verbal Fuxernaskolan F-6 2023-01-27 
370954 Fysisk Fuxernaskolan F-6 2023-01-27 
374205 Fysisk, Verbal Fuxernaskolan F-6 2023-01-27 
385831 Fysisk Fuxernaskolan F-6 2023-01-27 
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