SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Siw Lunander (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Rikard Arveden (M) (2:e vice ordförande)
Christel Forsberg (S)
Börje Andersson (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Lars-Ove Nilsson (SD)
Aminatu Bello (S) ersätter Joakim Hedelind (S)
Per Anders Thor (S) ersätter Martin Pettersson
(KD)
Jimmy Olsson (SD) ersätter Oscar Lundqvist
(SD)

Linus Andersson (S)
Tomas Wetterberg (V)

08:30

Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga
Fredrik Nordvall (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Kjell Gunnarsson (Administrativ samordare)
Amanda Backlund (folkhälsoutvecklare, Sydnärkes folkhälsoteam) §42
Emma Dahlberg (förskolechef) §45
Madelene Wistrand (verksamhetschef elevhälsan) §46
Lena Thor (MLA-sköterska) §46

Protokollet innehåller paragraferna §§41-51
Ordförande

_________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare

_________________________________________________________________
Rikard Arveden

Sekreterare

_________________________________________________________________
Jenny Andersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Bildningsnämnden
2019-04-23

Datum för överklagan

2019-04-30

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Bildningsnämndens förvaltningskontor

§§

41 - 51
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden

Ärendelista
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Tobakstriangeln – delaktighet och samverkan för minskat tobaksbruk på skolor
Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter
2019
Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22
Presentation av ny medarbetare
Presentation av resultat på ELSA-enkät
Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 2.15 - 2.17
Rapporter
Inkommande/utgående skrivelser
Övriga frågor

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden

§ 41- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat
2. Tjänstgörande ersättare
Aminatu Bello (S) ersätter Joakim Hedelind (S)
Jimmy Olsson (SD) ersätter Oscar Lundqvist (SD)
Per Anders Thor (S) ersätter Martin Pettersson (KD)
3. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden
4. Ingen anmälan om jäv
5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Rikard Arveden (M) till justerare

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden

§ 42 - Tobakstriangeln – delaktighet och samverkan för minskat
tobaksbruk på skolor
(19/BIN/145)

Ärendebeskrivning
Tobakstriangeln är ett projekt som drivs av Sydnärkes folkhälsoteam, i samverkan med
Örebro universitet. Den huvudsakliga målgruppen är barn och unga i årskurs 7-9 och år 1-3
på gymnasiet. Fyra skolor i Sydnärke deltar i projektet. I Hallsbergs kommun medverkar
Transtenskolan och Alléskolan. På nämndens sammanträde den 23 april kommer Amanda
Backlund från Sydnärkes folkhälsoteam och informerar om projektet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 41 2019)
Förvaltningschefen informerar kort om ärendet. Tobakstriangeln är en metod och handlar
om tobaksprevention. Det är ett projekt i Sydnärke. På nämndens sammanträde kommer en
representant från Sydnärkes folkhälsoteam och berättar mer om projektet,
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Amanda Backlund, folkhälsoutvecklare på Sydnärkes folkhälsoteam, informerar nämnden
om projektet. Det är ett projekt som pågår mellan 2018 - 2020 för att minska tobaksbruket
på skolor. Medverkande i projektet är elever och personal på Alléskolan, Transtenskolan och
Centralskolan i Laxå. Även vårdnadshavare och tobakshandlare inkluderas i projektet.
Utvärdering sker i samverkan med Örebro universitet.
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Tobakstriangeln, delaktighet och samverkan för minskat tobaksbruk på
skolor

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden

§ 43 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för
bildningsnämndens verksamheter 2019
(19/BIN/52)

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för
bildningsnämndens verksamheter mars 2019 enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 42 2019)
Ekonom Daniel Jämsä föredrar den ekonomiska uppföljningen. Än så länge redovisar
bildningsförvaltningen en budget i balans. Lägesredovisningen föredras av
förvaltningschefen. Beredningsutskottet ser över in- och utflytt av barn och elever samt
elevernas frånvaro. Det är något högre siffror när det gäller personalens sjukfrånvaro i
februari.
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Förvaltningschefen föredrar både den ekonomiska uppföljningen och lägesredovisningen.
Bildningsförvaltningen redovisar en budget i balans, även på investeringssidan. Det är
mycket barn i förskolan, det är också fler barn i förskolan i andra kommuner än tidigare.
Bildningsnämnden ser också över frånvaron för både elever och personal.
Rikard Arveden (M) ställer frågan hur skolorna arbetar med elever med hög frånvaro under
höstterminen och är fortsatt borta under vårterminen? På Transtenskolan pågår ett projekt,
vilket innebär att det finns två personer som bara arbetar med elevers
frånvaro. Bildningsnämnden bjuder in rektor på Transtenskolan och en person som arbetar
med projektet för att diskutera elevers frånvaro.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägesredovisning och ekonomisk
uppföljning för bildningsnämndens verksamheter mars 2019 enligt bilaga läggs till
handlingarna samt att bjuda in rektor och representant frän Transtenskolan till nästa nämnd.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för
bildningsnämndens verksamheter mars 2019 enligt bilaga läggs till handlingarna samt att
bjuda in rektor och representant från Transtenskolan till nästa nämnd.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden
Beslutsunderlag



Ekonomisk uppföljning mars
Lägesredovisning mars

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden

§ 44 - Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och 22
(19/BIN/54)

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden har på årets tidigare nämndsammanträden fått information angående
förutsättningar, nuvarande och kommande ekonomiska behov. Målet med denna process är
att nämndens politiker får ett bra beslutsunderlag inför beslut angående nästa års
budgetramar, samt flerårsplan för de två därpå följande åren. Bildningsförvaltningen
redovisar det aktuella läget och förutsättningar inför arbetet med budgetramar för 2020 (-21
och -22), samt var i processen vi är idag.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 43 2019)
Förvaltningschefen informerar om ärendet. Det har inte hänt något nämnvärt med
budgetarbetet sedan senaste nämnden. Beredningsutskottet diskuterar även årets
investeringar.
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Förvaltningschefen föredrar ärendet. Han informerar om hur det ser ut i dagsläget, med de
ökade barn- och elevkullarna samt statsbidrag kommunen söker.
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden

§ 45- Presentation av ny medarbetare
Ärendebeskrivning
Presentation av nya förskolechefen för förskolorna i Pålsboda och Hjortkvarn Emma
Dahlberg på nämndens sammanträde den 23 april.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 44 2019)
Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 23 april.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Nya förskolechefen i Pålsboda och Hjortkvarn Emma Dahlberg presenterades på nämndens
sammanträde den 23 april.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden

§ 46 - Presentation av resultat på ELSA-enkät
(19/BIN/146)

Ärendebeskrivning
Presentation på nämndens sammanträde den 23 april av ELSA (Elevhälsosamtalet
sammanställt och analyserat).

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 45 2019)
Förvaltningschefen informerar beredningsutskottet muntligt om ärendet. Mer information
kommer på nämndens sammanträde när verksamhetschefen för elevhälsan Madelene
Wistrand och medicinskt ansvarig sköterska Lena Thor och redovisar enkäten.
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Verksamhetschefen för elevhälsan Madelene Wistrand och medicinskt ledningsansvarig
sköterska (MLA) Lena Thor föredrar ärendet för nämnden. ELSA görs i förskoleklass, årskurs
4 och 7. Den består av sju olika områden, för att följa elevernas hälsa, jämföra och följa upp.
Se var man främst ska rikta insatserna. Hela länet använder sig av enkäten.
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Presentation av resultat på ELSA-enkät
ELSA i Örebro län, informationsbroschyr

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden

§ 47- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut under perioden 2019-03-26 - 2019-04-22 presenteras på nämndens
sammanträde den 23 april.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2019-03-26
- 2019-04-22.
I bildningsnämnden föreslår ordförande att redovisningen av delegationsbeslut läggs till
handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut fattade under perioden 2019-03-26 - 201904-22 till handlingarna.

Delegeringsbeslut














19/BIN/29-8
004/2019.
19/BIN/2-52
Transtenskolan
19/BIN/49-23
19/BIN/2-53
skola
19/BIN/2-54
Transtenskolan
19/BIN/2-55
Transtenskolan
19/BIN/2-56
Transtenskolan
19/BIN/2-57
Transtenskolan
19/BIN/2-59
Treudden
19/BIN/2-60
skola
18/BIN/429-4
19/BIN/144-2
19/BIN/2-61
skola

Justerare signatur

Utbetalt aktivitetsstöd för hösten 2018. Delegationsbeslut Kuö
Delegationsbeslut Fk org 68/2019, anmälan till huvudman Utbetalning aktivitetsstöd hösten 2018.Delegationsbeslut Fa 00372019
Delegationsbeslut Fk org 69/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta
Delegationsbeslut Fk org 70/2019, anmälan till huvudman Delegationsbeslut Fk org 71/2019, anmälan till huvudman Delegationsbeslut Fk org 72/2019, anmälan till huvudman Delegationsbeslut Fk org 68/2019, anmälan till huvudman Delegationsbeslut Fk org 73/2019, anmälan till huvudman - förskolan
Delegationsbeslut Fk org 74/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta
Delegationsbeslut Fk 014/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
Delegationsbeslut Fk 015/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
Delegationsbeslut Fk org 75/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden




















19/BIN/2-62
skola
19/BIN/2-63
Ekhagen
19/BIN/2-64
skola
19/BIN/2-65
skola
19/BIN/2-66
skola
19/BIN/2-67
Stocksätterskolan
19/BIN/138-2
19/BIN/95-4
(Fredriksbergskolan)
19/BIN/154-2
19/BIN/153-2
19/BIN/2-68
Tallbacken
19/BIN/2-69
Tallbacken
19/BIN/2-70
skola
19/BIN/24-6
(Askersund)
19/BIN/2-72
Transtenskolan
19/BIN/2-73
Fredriksbergskolan
19/BIN/2-74
Transtenskolan
19/BIN/2-75
skola
19/BIN/159-2

Delegationsbeslut Fk org 76/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta
Delegationsbeslut Fk org 77/2019, anmälan till huvudman - förskolan
Delegationsbeslut Fk org 78/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta
Delegationsbeslut Fk org 79/2019, anmälan till huvudman - Östansjö
Delegationsbeslut Fk org 80/2019, anmälan till huvudman - Östansjö
Delegationsbeslut Fk org 81/2019, anmälan till huvudman Delegationsbeslut Fk allm 007/2019, Bildningsnämndens yttrande
Delegationsbeslut OkS 009/2019 position 3.13 Kunskapsskolan Örebro
Delegationsbeslut Fk 017/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
Delegationsbeslut Fk 016/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
Delegationsbeslut Fk org 82/2019, anmälan till huvudman - förskolan
Delegationsbeslut Fk org 82/2019, anmälan till huvudman - förskolan
Delegationsbeslut Fk org 83/2019, anmälan till huvudman - Östansjö
Delegationsbeslut OkS 010/2019 position 6.3 förskolan Kompassen
Delegationsbeslut Fk org 84/2019, anmälan till huvudman Delegationsbeslut Fk org 85/2019, anmälan till huvudman Delegationsbeslut Fk org 86/2019, anmälan till huvudman Delegationsbeslut Fk org 87/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta
Delegationsbeslut Fk 018/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden

§ 48 - Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt
2.15 - 2.17
(19/BIN/2)

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde 23 april redovisas inkomna anmälningar om kränkande
behandling till huvudman mellan perioden 2019-03-26 - 2019-04-22.
På beredningsutskottets sammanträde 9 april redovisas också hittills inkomna anmälningar
till bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 47 2019)
Det har inkommit 7 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.
Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Det har inkommit sammanlagt 7 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 201903-26 – 2019-04-05.
Sköllersta skola 2 st
Transtenskolan 4 st
Förskolan Treudden 1 st
Anmälningarna avser inte en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Det har inkommit sammanlagt 20 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 201903-26 – 2019-04-22.
Sköllersta skola 6 st
Transtenskolan 6 st
Förskolan Treudden 1 st
Förskolan Ekhagen 1 st
Östansjö skola 3 st
Stocksätterskolan 1 st
Förskolan Tallbacken 1 st
Fredriksbergskolan 1 st
Anmälningarna avser inte en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden
En anmälning handlar om några elever som hamnar i konflikt med varandra. Konflikten leder
till att en elev biter en annan elev i armen. Samtal har förts med elever och vårdnadshavare.
Ärendet är utrett och avslutat.
En anmälning handlar om en elev som blivit utsatt för kränkning och hot vid tre tillfällen
under läsåret av två andra elever. Samtal har förts med elever och vårdnadshavare.
Uppföljningssamtal sker veckovis. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
En anmälning handlar om en elev som blir under en längre tid blir verbalt kränkt, blir retad,
av en annan elev. Den andre eleven slutar inte retas trots tillsägelse. Vid ett tillfälle blir
eleven arg och slår till den andre eleven. Samtal har förts med elever och vårdnadshavare.
Ärendet är utrett och avslutat.
En anmälning handlar om en elev som blir under en tid mestadels blir verbalt kränkt av två
andra elever. Samtal samt uppföljningssamtal har förts med elever och vårdnadshavare.
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
En av anmälningarna handlar om en konflikt mellan två elever. En elev retar den andre tills
denne blir arg och slår tillbaka. Detta har hänt vid ett flertal tillfällen. Samtal samt
uppföljningssamtal har förts med elever och vårdnadshavare. Ärendet pågår och är ännu
inte avslutat.
En av anmälningarna handlar om ett barn som blir verbalt kränkt av andra barn. Samtal har
förts med barnen och deras vårdnadshavare. Personalen stärker upp i barngruppen där
barnen är och intensifierar värdegrundsarbetet. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt, bland annan genom slag, av
en annan elev. Elevhälsan är inkopplad i ärendet och personalen stärker upp på raster.
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Det har
hänt även vid tidigare tillfällen. Skolans trygghetsteam arbetar med ärendet.
Vårdnadshavare är informerade.
En av anmälningarna handlar om en elev som upplever sig oskyldigt anklagad till att ha
fysiskt kränkt en annan elev. Händelsen ska ha skett på rasten och ingen har bevittnat den.
Skolan har stärkt upp med extra personal på rasterna kring de inblandade eleverna.
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
En av anmälningarna handlar om ett barn som vid flera tillfällen blir både verbalt och fysiskt
kränkt av ett annat barn. Samtal om värdegrund och olikheter förs med hela barngruppen
och pedagogerna har dialog med vårdnadshavare och specialpedagog. Vårdnadshavare är
informerade om händelsen. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden
En anmälning handlar om en elev som blir fasthållen av en annan elev. Den andra eleven
släpper inte på ett tag. När den första eleven väl kommer loss och springer från situationen,
springer den andra eleven efter, dock utan att hinna ifatt. Skolans elevhälsa är inkopplat i
ärendet och samtal har förts med både elever och vårdnadshavare. Ärendet pågår och är
ännu inte avslutat.
Två anmälningar handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Anledningen är
att den andra eleven känner sig oskyldigt anklagad av den ena eleven. Vårdnadshavare är
informerade. Ärendet är utrett och avslutat.
En anmälning handlar om två elever som ”skojbrottas” Den ene av dem vill köra på riktigt,
medan den andre säger nej. Den förste eleven börjar brottas på riktigt och den andre eleven
blir slagen och nedbrottad på marken. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett
och avslutat.
En av anmälningarna handlar om ett barn som blir anklagat att ha haft sönder ett fönster av
två andra barn. Ingen vet riktigt när fönstret gick sönder eller vem som haft sönder det.
Samtal har förts med de inblandade barnen. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är
utrett och avslutat.
En anmälning handlar om en elev som inte får vara med och leka två andra elever. Eleven
hämtade en ytterligare en elev som sa att alla får vara med och leka. De två andra eleverna
sprang då från situationen, samtidigt som de ropade elaka ord. Eleven som inte fick vara
med och leka berättar hemma vad som hänt och vårdnadshavare informerar skolan. Samtal
har förts med inblandade elever och vårdnadshavare. Ärendet är utrett och avslutat.
En anmälning handlar om två elever som kommer i konflikt med varandra då den ene börjar
kalla den andre för saker. Den andre svarar med samma mynt. Eleverna går åt var sitt håll,
men senare under dagen händer två gånger till. De verbala kränkningarna går över till
fysiska. Andra elever står runt om. Eleverna skiljs åt. Vårdnadshavare kontaktas. Samtal förs
med de inblandade eleverna. Dagen efter hade det hela lagt sig. Ärendet pågår och är ännu
inte avslutat.
En av anmälningarna handlar om två elever som hamnat i konflikt med varandra. Fyra andra
elever ville hjälpa sin kamrat och utsätter den andra i konflikten för fysiska kränkningar.
Trygghetsgruppen på skolan är inkopplat i ärendet och har haft samtal med alla inblandade
elever. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
En av anmälningarna handlar om tre elever, där två elever utsätter den tredje för fysiska
kränkningar. Andra elever står runt om. Eleverna skiljs åt. Vårdnadshavare kontaktas. Samtal
och uppföljningssamtal förs med de inblandade eleverna. Vårdnadshavare är informerade.
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
En anmälan handlar om en elev som blivit verbalt kränkt av två andra elever. Händelsen
skedde efter skoltid, på busshållplatsen i väntan på bussen. Eleven berättade om händelsen
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden
för lärare på skolan dagen efter. Samtal har förts med samtliga inblandade elever vid ett
flertal tillfällen. Skolans elevhälsoteam är inkopplat i ärendet. Vårdnadshavare är
informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkomna anmälningar till huvudman.
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden

§ 49- Rapporter
Ärendebeskrivning
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 48 2019)
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
- Domartornet som byggs på Hallsbergs IP är snart färdigt.
Lokalplanering
- Samtliga renoveringar och byggnationer som pågår håller tidsplanen.
IT
- På KUBEN och kulturskolan har barnen och eleverna för närvarande inte tillgång till trådlöst
nätverk. Det är något som ses över.
Information från förvaltningen
- Bildningsförvaltningen har tagit fram en folder för förskolorna i Hallsbergs kommun, likt
den som finns för skolan.
_ RUC (Regionalt utvecklingscentrum) anordnade en dag för skolledare, där ämnet var
digitalisering. Rektor och biträdande rektor på Stocksätterskolan höll i ett av seminarierna.
Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
- Förvaltningschefen informerar bildningsnämnden om avtalet med Sydnärkes
utbildningsförbund angående konstgräsplanen, Hallsbergs IP.
- Sköllersta IF vill uppföra en padelbana.
- Sommarutställningen är under uppbyggnad. Kommer att ta även Valvet i anspråk, så det
kan inte användas till annat under tiden för sommarutställningen.
Lokalplanering
- Alla pågående ombyggnationer och byggnationer håller tidsplanerna. Sista etappen av
Långängskolan har startat. Där ska också omklädningsrummen i idrottshallen renoveras.
- Det kommer att ske ett visst underhåll på Sydnärkehallen under 2019.
- Förskolan Norrgården ska renoveras i etapper, vilket kommer att sträcka sig över ett par års
tid.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden
- Kristallkyrkan i Vretstorp blir förskolelokaler även läsåret 2019/2020.
- Bergööska huset målas om.
IT
Skolcheferna har haft ett möte med Sydnärkes IT. Man har kommit olika långt inom
Sydnärke bland annat när det gäller användning av digitala läromedel. Förskolorna/skolorna i
Hallsbergs kommun befinner sig i framkant.
Information från förvaltningen
Rekrytering pågår till rektor Långängskolan och Östansjö/Vretstorp samt förskolechef
Östansjö/Vretstorp.
Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden

§ 50- Inkommande/utgående skrivelser
Ärendebeskrivning
Inkommande skrivelser
Elevrådsprotokoll
Fredriksbergskolan
Löpnr BIN/1912945
Migrationsverket
Information om nyanlända asylsökande barn och ungdomar i Hallsbergs kommun
Löpnr BIN/1913028
Skolverket
Beslut om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2019, Beslut om
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2019/2020, Beslut om
statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019, Beslut om statsbidrag för
undervisning under skollov för 2019, Beslut om statsbidrag för barn som vistas i landet utan
tillstånd för 2018
Dnr 19/BIN/1
Skolinspektionen
Beslut
Dnr 18/BIN/516
Skolinspektionen
Beslut
Dnr 18/BIN/596
Skolinspektionen
Uppföljning av beslut
Dnr 18/BIN/595
Skolinspektionen
Uppföljning av beslut
Dnr 18/BIN/594
Skolinspektionen
Uppföljning av beslut
Dnr 18/BIN/593
Skolinspektionen
Begäran om yttrande
Dnr 19/BIN/138
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden
Utgående skrivelser
Skolverket
Komplettering av uppgifter i Entreprenörskap i skolan - huvudmän 2019 Ansökan, Ansökan
statsbidrag Mindre barngrupper 2019/2020, Ansökan statsbidrag Skolbibliotek 2019
Dnr 19/BIN/1
Skolinspektionen
Yttrande
Dnr 19/BIN/138
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-04-23

Bildningsnämnden

§ 51- Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Lars-Ove Nilsson (SD) ställer frågan hur situationen för lärarna ser ut i kommunen gällande
arbetsmiljö?
Frågan besvaras nästkommande nämndsammanträde, den 14 maj.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-04-04

Sida 1 av 1

Dnr: 19/BIN/145

Tobakstriangeln – delaktighet och samverkan för minskat tobaksbruk
på skolor
Ärendebeskrivning

Tobakstriangeln är ett projekt som drivs av Sydnärkes folkhälsoteam, i samverkan med Örebro
universitet. Den huvudsakliga målgruppen är barn och unga i årskurs 7-9 och år 1-3 på gymnasiet.
Fyra skolor i Sydnärke deltar i projektet. I Hallsbergs kommun medverkar Transtenskolan och
Alléskolan. På nämndens sammanträde den 23 april kommer Amanda Backlund från Sydnärkes
folkhälsoteam och informerar om projektet.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Tobakstriangeln är ett projekt som drivs av Sydnärkes folkhälsoteam, i samverkan med Örebro
universitet. Fyra skolor i Sydnärke deltar i projektet. I Hallsbergs kommun medverkar Transtenskolan
och Alléskolan.
Den huvudsakliga målgruppen är barn och unga i årskurs 7-9 och år 1-3 på gymnasiet. Övriga
målgrupper är skolpersonal, vårdnadshavare och tobakshandlare. Syftet med projektet är att minska
tobaksbruket bland unga i Sydnärke och den illegala tobaksförsäljningen till minderåriga. Det vill man
göra genom att införa en tobaksförebyggande metod som kallas Tobakstriangeln, vilken bygger på
samverkan och delaktighet.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Jenny Andersson

Förvaltningschef

Handläggare

Version 1.3

LÄGESREDOVISNING

Statistikdatum: 2019-04-01
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Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

Antal barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Antal inrättade platser

Antal inskrivna barn

Förskolor område 1, Hallsberg 1)

135

138

Förskolor område 2, Hallsberg 2)

144

143

Förskolor område 3, Hallsberg 3)

180

188

Pedagogisk omsorg, Hallsberg

25

27

Antal barn i aktiv kö

27

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg
Förskolan, Hjortkvarn

18

21

0

Förskolor, Pålsboda

144

137

7

Förskolor, Sköllersta

99

92

0

Förskolor, Vretstorp

108

115

3

Förskolan, Östansjö

63

61

3

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg

233

210

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg

152

120

Fritidshem, Hjortkvarn

11

9

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda

107

75

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta

90

75

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp

88

85

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö

68

55

1)

Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Hässleberg, Förskolan Stocksätter, Förskolan Tranängen
Förskolor område 2, Hallsberg: Förskolan Björkängen, Förskolan Norrgården
3)
Förskolor område 3, Hallsberg: Förskolan Kompassen, Förskolan Vibytorp
2)

Antal inskrivna elever samt frånvaro

Antal inskrivna elever

Antal elever med oanmäld frånvaro som är mer
än 10% ackumulerat innevarande termin

Antal elever med total frånvaro som är mer
än 10% ackumulerat innevarande termin

Folkasboskolan, åk f-6

237

1 st < 15% < 0 st < 50% < 1 st

30 st < 15% < 32 st < 50% < 3 st

Folkasboskolan, åk 7-9

138

4 st < 15% < 6 st < 50% < 3 st

23 st < 15% < 35 st < 50% < 8 st

Fredriksbergskolan

155

0 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

19 st < 15% < 15 st < 50% < 1 st

Långängskolan

422

0 st < 15% < 2 st < 50% < 0 st

60 st < 15% < 77 st < 50% < 0 st

Sköllersta skola

140

0 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

14 st < 15% < 15 st < 50% < 1 st

Stocksätterskolan

326

0 st < 15% < 0st < 50% < 1st

28 st < 15% < 62 st < 50% < 5 st

Transtenskolan

357

9 st < 15% < 33 st < 50% < 3 st

53 st < 15% < 106 st < 50% < 23 st

0 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

17 st < 15% < 7 st < 50% < 0 st

Transtenskolan, mottagningsenheten

8

Östansjö skola

97

Antal barn/elever i fristående skola/verksamhet eller i annan kommun

Fristående skola/verksamhet

Annan kommun

Sjukfrånvaro, personal BIF

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg

6

14

Jan

5,66%

Antal barn i fritidshem

6

19

Feb

6,87%

Antal elever i förskoleklass/grundskola

82

40

Mar

Antal elever i grundsärskola

0

17

Apr
Maj

Antal barn/elever från annan kommun

Jun
Från annan kommun

Jul

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg

11

Aug

Antal barn i fritidshem

14

Sep

Antal elever i förskoleklass/grundskola

50

Okt

-

Nov

Antal elever i grundsärskola

Dec
Biblioteken
Antal utlån, redovisningsmånad

Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg

4333

12247

Filialbiblioteket i Hjortkvarn

292

556

Filialbiblioteket i Pålsboda

246

694

2(2)

Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-04-04

Sida 1 av 1

Dnr: 19/BIN/54

Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22
Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden har på årets tidigare nämndsammanträden fått information angående
förutsättningar, nuvarande och kommande ekonomiska behov. Målet med denna process är att
nämndens politiker får ett bra beslutsunderlag inför beslut angående nästa års budgetramar, samt
flerårsplan för de två därpå följande åren. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och
förutsättningar inför arbetet med budgetramar för 2020 (-21 och -22), samt var i processen vi är idag.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av aktuella
förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan viktig del är
naturligtvis att göra prioriteringar och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt som är
önskvärt. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2020 (-21
och -22). Nämnden informeras även om den fortsatta processen och planeringen med att ta fram
budgetramar för 2020.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall
Förvaltningschef

Version 1.3

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum: 2019-04-04
Dnr: 19/BIN/146

Presentation av resultat på ELSA-enkät
Ärendebeskrivning

Presentation på nämndens sammanträde den 23 april av ELSA (Elevhälsosamtalet
sammanställt och analyserat).

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till
handlingarna.

Ärendet

Skolsköterskorna har elevhälsosamtal med elever i förskoleklass, åk 4 och åk 7. I
samband med detta fyller eleverna i en enkät, ELSA, som sammanställs och
analyseras av Region Örebro län.
Lena Thor, skolsköterska och MLA (medicinskt ledningsansvarig), samt Madelene
Wistrand, verksamhetschef för elevhälsan, presenterar ELSA och resultatet för
Hallsbergs kommun läsår 2017-2018.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Madelene Wistrand

Förvaltningschef

Verksamhetschef elevhälsan

Bilagor
ELSA i Örebro län, informationsbroschyr

Version 1.2

ELSA i Örebro län
Elevhälsodatabas i samverkan mellan
Region Örebro län och länets kommuner

ELSA i Örebro län
Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat
Vad är ELSA
ELSA är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och Region Örebro län.
Elevhälsans medicinska del och Region Örebro län har bland annat till uppgift att följa
barn och ungas hälsa. Målsättningen är att använda gemensamma rutiner för
insamling av de hälsofrågor som elever och vårdnadshavare fyller i inför hälsosamtalet
hos skolsköterskan och skapa en gemensam databas.
Vilka skolår fyller i enkäten?
 Förskoleklass
 Skolår 4
 Skolår 7
 Gymnasiet år 1
Elevhälsoenkäten innehåller bland annat frågor om skola, hälsa, levnadsvanor och är
anpassat till elevens ålder. Enkäten följs sedan upp med ett samtal hos skolsköterskan.
Uppgifterna avidentifieras efter det och matas in av skolsköterskorna i den
gemensamma databasen.
Syftet med ELSA
Syftet är att kunna följa och jämföra hälsoläget för barn och unga på ett likvärdigt och
kvalitetssäkrat sätt i hela länet. Genom samarbetet får kommuner och Region Örebro
län planeringsunderlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och
unga.
Samarbetsprojekt
Kommunerna ansvarar för enkätinnehåll, matar in data i webbverktyg samt sprider
resultat och kunskap på skol‐ och kommunnivå. Regionen står för kunskap‐ och
metodstöd gällande webbverktyg, förvarar databasen, sammanställer och analyserar
resultaten på länsövergripande nivå.

2018-04-03

Skydds och riskfaktorer för att må bra
Trädet illustrerar sambandet mellan olika skydds‐ och riskfaktorer och att må bra
dagligen justerat för kön och skolår. Riskfaktorerna till vänster om trädet har ett
negativt samband och skyddsfaktorerna till höger har ett positivt samband med att må
bra. Ju högre upp en faktor finns desto starkare är det statistiska sambandet.

Analysen är genomförd på resultat från ELSA i Örebro län läsåret 2015‐2016.
Läs mer i rapporten: Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets‐ och
jämställdhetsperspektiv, Resultat från hälsosamtal i skolan – ELSA i Örebro län läsåret
2015/2016

Vid frågor kontakta:
Ingrid Gustafsson, länssamordnare och länsdelsansvarig Örebro kommun:
019‐602 70 41, 019‐21 50 08 ingrid.gustavsson2@regionorebrolan.se
Carina Persson, statistiker. Regionkansliet, Staben hållbar utveckling,
Region Örebro län:
019‐602 74 82 carina.persson@regionorebrolan.se
Ida Broman, utvecklingsledare barn och unga.
Regional utveckling, område välfärd och folkhälsa, Region Örebro län:
019‐602 63 46 ida.broman@regionorebrolan.se
Ann‐Marie Naulén Lundin, länsdelsansvarig norra länsdelen:
0581‐813 49, 076‐72 57 610 ann‐marie.naulen‐lundin@lindesberg.se
Elin Löfwenhamn, länsdelsansvarig södra länsdelen:
073‐0218983 elin.lofwenhamn@sydnarkeutbildningar.se
Maria Falk, länsdelsansvarig västra länsdelen:
0586‐612 12 maria.falk@karlskoga.se
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