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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 122 Sammanträdets inledning
§ 123 Hallsbergs kommuns matematiksatsning f-3, styrning och ledning matematik
§ 124 Budget 2020 samt flerårsplaner 2021 och 2022
§ 125 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 

2019
§ 126 Verksamhetsrapport 2019:05
§ 127 Stipendium 2019
§ 128 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 129 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17
§ 130 Rapporter
§ 131 Inkommande/utgående skrivelser
§ 132 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 122- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Tjänstgörande ersättare

Per Anders Thor (S) ersätter Theres Andersson (S)
Andreas Zakrisson (C) ersätter Laura Hedlund (C)
Jimmy Olsson (SD) ersätter Oscar Lundqvist (SD)

3. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

4. Ingen anmälan om jäv

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Rikard Arveden (M) till justerare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 123 - Hallsbergs kommuns matematiksatsning f-3, styrning och 
ledning matematik 
(18/BIN/23)

Ärendebeskrivning 

Hallsbergs kommun är en av fyra kommuner som deltar i ett projekt som leds av SKL 
(Sveriges kommuner och landsting), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). 
De övriga kommunerna är; Landskrona, Norrköping och Varberg. I likhet med ”PISA 2015-
projektet” så omfattar detta alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och lärare. 
Denna gång är inriktningen att förbättra undervisningen i matematik på lågstadiet. Catharina 
Lindvall-Scharmer, projektledare för satsningen, besöker bildningsnämnden och redogör för 
aktuellt läge.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 119 2019) 

Catharina Lindvall-Scharmer som leder projektet i Hallsbergs kommun kommer till 
nämndens sammanträde den 19 november och föredrar ärendet. Ärendet behandlas direkt 
på nämndens sammanträde.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Projektet kommer att förlängas ett år för att 
det ska kunna följas upp. Arbetet gör att det ökar likvärdigheten i kommunen. En grupp 
arbetar också med en en utvecklingsplan för matematik i Hallsbergs kommun från förskolan 
till årskurs 9. Innan projektet avslutas helt ska kommunen lämna in en slutrapport till SKL. 

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Hallsbergs kommuns matematiksatsning f-3, styrning och ledning matematik

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-11-01 Dnr:18/BIN/23 

Hallsbergs kommuns matematiksatsning f-3, styrning och ledning 
matematik

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun är en av fyra kommuner som deltar i ett projekt som leds av SKL (Sveriges 
kommuner och landsting), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). De övriga 
kommunerna är; Landskrona, Norrköping och Varberg. I likhet med ”PISA 2015-projektet” så 
omfattar detta alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och lärare. Denna gång är 
inriktningen att förbättra undervisningen i matematik på lågstadiet. Catharina Lindvall-Scharmer, 
projektledare för satsningen, besöker bildningsnämnden och redogör för aktuellt läge.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Hallsbergs kommun är en av fyra kommuner som deltar i ett projekt som leds av SKL (Sveriges 
kommuner och landsting), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). De övriga 
kommunerna är; Landskrona, Norrköping, och Varberg. I likhet med ”PISA 2015-projektet” så 
omfattar detta alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och lärare. Denna gång är 
inriktningen att förbättra undervisningen i matematik på lågstadiet. En del av projektet är därför att 
ta fram undervisningsmoduler som täcker huvuddelen av lågstadiets matematik.

En kompetensutvecklingsmodell där lärare från samma stadie genomför samma undervisning och 
träffas varje vecka för att diskutera sina erfarenheter och utveckla sitt sätt att genomföra 
undervisningen.

Systematisk kartläggning för att stödja lärarna i uppföljning av undervisningen, stödja kommunerna i 
uppföljning av skolors arbete och följa effekterna av projektet. 

Bildningsförvaltningen informerar bildningsnämnden om var satsningen befinner sig idag och 
eventuella slutsatser och erfarenheter så här långt.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 124 - Budget 2020 samt flerårsplaner 2021 och 2022 
(19/BIN/54)

Ärendebeskrivning 

På bildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2019 skulle beslut fattas om 
hur förvaltningens behov ska prioriteras/inrymmas i den ram som nämnden tilldelats. 
Ärendet återremitterades då till nämndens sammanträde den 19 november. 

Förslaget till mål och budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022 för bildningsnämnden, förslag 
till ”Riktlinjer – Köregler – Avgifter för förskola och fritidshem” för 2019 samt förslag till
kulturskolans avgifter för 2020, enligt bilaga.

Beslutsunderlag biläggs handlingarna senast på nämndens sammanträde den 19 november 
2019.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 120 2019) 

Ännu finns inga handlingar att tillgå. Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 
den 19 november.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Nämnden har tagit del av handlingar innan 
sammanträdet. I den ekonomiska delen kan utläsas att bildningsförvaltningen får 3 500 tkr 
extra för barn- och elevökningar. Därefter diskuteras målen av bildningsnämnden.

Avsnittet Hållbar kommun
Jimmy Olsson (SD) föreslår att tryggheten i förskola/skola ska vara 100% 2022.
Utifrån fortsatta diskussioner föreslår ordförande att målet ändras till "Barn och elever 
känner sig trygga i förskola och skola" samt att en indikator ändras till "Tryggheten i 
förskola/skola ska årligen öka för att 2022 vara 100%" Övriga indikatorer till målet ändras 
från 98% till 100%.
Nämnden beslutar att godkänna förslaget.

Avsnittet Allas inflytande
Nämnden diskuterar första indikatorn till första målet. Indikatorn till det andra målet bidrar 
till att bidragsreglerna för föreningarna kommer att ses över. 
Utifrån diskussioner föreslår ordförande att indikatorn ändras till "Elevernas upplevelse att 
lärarna tar hänsyn till deras åsikter ska årligen öka för att 2022 vara minst 80%."
Nämnden beslutar att godkänna förslaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Avsnittet God service
Nämnden diskuterar procentsatserna i de båda målens indikatorer. 
Andreas Zakrisson (C) föreslår att föreslår att indikator till första målet behåller 
procentsatsen 98%, men indikatorn till andra målet får procentsatsen 100%.
Börje Andersson (S) föreslår att båda indikatorerna får procentsatsen 100%.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar att 
godkänna förslaget att båda indikatorerna får procentsatsen 100%.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna mål och budget 2020 samt 
flerårsplaner 2021 och 2022 för bildningsnämndens verksamheter, efter redan godkända 
ändringar.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att godkänna mål och budget 2020 samt flerårsplaner 2021 och 
2022 för bildningsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
 Mål och budget 2020 samt flerårsplaner 2021 och 2022

Expedieras till  

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Datum 

2019-10-31 
Sida 

2(13) 

Bildningsnämnden 2020 
I bildningsnämnden har vi arbetat med budgeten utifrån de 
förutsättningar som råder. Vi har fått en utökad budget mot föregående 
år, ökningen går helt till att bibehålla den verksamhet vi har utifrån att 
vi fått många fler barn i kommunen. 

I nämnden har vi ett tydligt fokus på systematiskt kvalitetsarbete. Vi 
har sett att kunskapsresultaten i skolan fortsatt är alldeles för låga. Vi 
kommer under nästa år prioritera tre områden, närvaro på lektionerna, 
matematikundervisning och stadieövergångarna. Vi fortsätter vårt 
arbete med att ge möjligheter och förutsättningar för att eleverna ska 
nå höga kunskapsresultat och att elever och barn ska känna sig trygga. 
Vi arbetar också med ökat elevinflytande. 

För att förbättra våra elevers möjligheter, fortsätter vi att tillsammans 
med SKL (Sveriges kommuner och landsting), NCM (nationellt centrum 
för matematikutbildning) och tre andra kommuner att arbeta på ett 
nytt sätt med matematikundervisning i årskurserna f-3. Projektet är en 
nationell satsning för att höja matematikkunskaperna med inriktning 
på metoder för att lära ut matematik. 

Vi har satsat på digitala lärverktyg och kompetenshöjning i användning 
av digitala läromedel, vi har nu redan uppfyllt de krav som finns i den 
nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet, som ska 
vara genomförda 2021. 

Vi har under de senaste åren satsat på att stärka det nära ledarskapet, 
rektorerna har en utsatt position med mycket administration. 
Rektorerna ska föra ut och förankra beslut och dessutom ska de fungera 
som pedagogiska ledare. Under år 2020 ska vi fortsätta rusta våra 
skolor och förskolor, nu pågår upprustningen av sista delen av 
Stocksätterskolan. Vi vill satsa på elever och lärares arbetsmiljö för att 
på så sätt öka förutsättningarna för bättre skolresultat. 

I flera av våra tätorter har vi tillskapat flera nya avdelningar och vi ser 
att vi måste fortsätta utöka, då det tillkommer många nya barn. 

Ungdomens hus, Kuben, kulturskolan och fritidsgården i centrala 
Hallsberg har utvecklats under året och där vill vi se fortsatt utveckling. 
Fritidsavdelningen arbetar med att också kunna erbjuda aktiviteter i 
våra mindre tätorter, det senaste tillskottet är att det skapats en 
fritidsgård i Vretstorp. När det gäller kulturupplevelser vill vi även i 
fortsättningen erbjuda minst en upplevelse varje termin för våra barn 
och ungdomar i skolan. 

Biblioteket har satsat mycket på att få väl fungerande skolbibliotek. 
Biblioteket kommer även fortsättningsvis att ha kvar filialer och 
lördagsöppet. 
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Datum 

2019-10-31 
Sida 

3(13) 

Hallsberg har fantastiskt fina möjligheter när det gäller 
fritidsaktiviteter och idrott. Sedan något år pågår flera satsningar på 
våra anläggningar. Vårt gym i Alléhallen har varit flitigt använt och de 
utökade öppettiderna har blivit mycket uppskattade. 

Siw Lunander 
Ordförande bildningsnämnden, Hallsbergs kommun 
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2019-10-31 
Sida 

4(13) 

Innehållsförteckning 
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Datum 

2019-10-31 
Sida 

5(13) 

1 Verksamhet och uppdrag 
Bildningsnämnden med tillhörande kultur- och fritidsutskott ansvarar 
för; förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, kulturskola, ungdomsgårdar, 
biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet med tillhörande föreningar 
och anläggningar samt medverkan i Hallsbergs familjecentral. 

Inom kommunen finns 15 förskoleenheter och sju skolenheter. Det 
finns även dagbarnvårdare i Hallsberg. 

Hallsbergs familjecentral är ett samarbete mellan 
bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Region Örebro län. 
Bildningsförvaltningen ansvarar för den öppna förskolan. 
Familjecentralen är lokaliserad på Västra skolan i Hallsberg. 

Kulturavdelningen har ansvar för bibliotek, kulturskola, 
kulturföreningarna, verksamheten i Bergöökvarteret, evenemang samt 
andra aktiviteter som kan kopplas till kultur. Fritidsavdelningen 
ansvarar för fritidsgårdar, idrottsföreningar, idrottsanläggningar 
inklusive bad och gym samt uthyrning av kommunala lokaler. 

Uppdraget för nämndens verksamheter finns uttryckta i skollag, 
skolförordning, läroplaner, bibliotekslag, lotterilag samt kommunala 
mål och uppdrag. 

Hallsbergs förskolor och skolor har under de senaste åren haft en tydlig 
ökning av antalet barn och elever, vilket medfört ett ökat behov av 
lokaler och personal. Arbetet med att systematisera planering, 
uppföljning och utvärdering i syfte för att öka kvaliteten och 
måluppfyllelsen fortsätter. Att ta hand om de egna erfarenheterna och 
lärandet och koppla ihop med ny forskning stärker professionerna, 
vilket är viktigt för både de redan verksamma och för de framtida 
medarbetarna. Samverkan med Örebro universitet och Regionalt 
utvecklingscentrum (RUC) är central i detta sammanhang. Kommunens 
satsning på digitala verktyg i förskola och skola är nu helt utbyggd, 
vilket gör att energin än mer kan fokuseras till hur pedagogiken kan 
utvecklas med hjälp av de digitala verktygen. Ett stort fokus ligger på 
att kunna möta ALLA barn och elever. Det gäller både bemötandet och 
didaktiken. Mottagandet av nyanlända i kommunen och kompetens att 
möta deras behov är en utmaning som vi antagit med större kraft och 
ökade resurser under de senaste åren och som fortsätter. Utöver detta 
är samverkan mellan fritidshem och skola en stor potential för ökad 
måluppfyllelse, vilket gjort att vi nu riktar kompetensutvecklings-
insatser mot detta område, både interna och externa. Vidare kommer 
skolans uppdrag med studie- och yrkesvägledning att vara en nyckel för 
elevernas motivation och skolframgång framöver. 
Gymnasiebehörigheten var katastrofalt låg läsåret 2018-2019, endast 
70 procent av alla elever som slutade skolår 9 var behöriga till ett 
nationellt gymnasieprogram. Anledningen till att eleverna inte var 
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Datum 

2019-10-31 
Sida 

6(13) 

behöriga till gymnasiet berodde i de allra flesta fall på att eleverna inte 
hade klarat kunskapskraven i matematik. Av alla elever som slutade 
skolår 9 var det 15 procent som endast saknade matematikbetyg för att 
vara behöriga till gymnasieskolans nationella program. I den 
kvalitetsredovisning som sammanfattar läsåret 2018-2019 lyfts tre 
områden som avgörande för skolresultaten i Hallsbergs kommun; 
skolfrånvaron, stadieövergångarna och matematikundervisningen. För 
att förbättra matematikundervisningen från förskoleklass till skolår 3 
deltar Hallsbergs kommun tillsammans med tre andra kommuner i en 
satsning, som leds av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och NCM 
(nationellt centrum för matematikundervisning). Det är en satsning för 
att höja matematikkunskaperna med inriktning på metoder för att lära 
ut matematik. 

Vi har under de senaste åren satsat på att stärka det nära ledarskapet. 
Förutom rektor har alla skolenheter utvecklingsledare, tre av 
skolenheterna har även biträdande rektorer. I förskolan har rektorerna 
processledare som stöd i att leda utvecklingsarbetet. Under 2019 
anställdes flera nya rektorer då pensionsavgångar och nya utmaningar 
gjorde att flera rektorer slutade. 

Förvaltningen har idag tillsatt 15 av 19 förstelärare. Deras insatser är 
viktiga. De verkar i form av uppdrag från rektorer, som ledare för olika 
nätverk liksom seminarieledare vid våra egna kompetensutvecklings-
dagar. Deras insatser handlar om att öka likvärdigheten i kommunen 
genom att vara stöd i det kollegiala lärandet, vara forskningsförankrade 
och mål- och behovsinriktade. 

Kommunens satsning på digitala verktyg till elever och pedagoger 
innebär att samtliga pedagoger i förskola/skola idag har en egen digital 
enhet och alla eleverna i årskurs f-9 har tillgång till en egen lärplatta. I 
förskolan har vi en lärplatta till fem barn. Alla klassrum har tillgång till 
trådlösa nätverk och projektor eller smartboard. Det gör att vi redan 
idag har de digitala förutsättningar som Skolverket har uttryckt ska 
finnas 2021, i sin nationella IT-strategi. Utöver det görs satsningar på 
organisation, infrastruktur och kompetensutveckling. 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Bildningsförvaltningen har att, inom givna ekonomiska ramar, 
genomföra och utveckla verksamheten utifrån nationella och 
kommunala styrdokument. 

Verksamheten måste alltid anpassas till den ekonomiska ramen, men 
även till statens krav på målstyrning och en likvärdig skola. 
Förvaltningschefen/skolchefen har ansvaret för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med kommunens mål och vad som fastställts 
beträffande verksamhet och budget. 
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Sida 
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Modell för resursfördelning 

Den modell för resursfördelning som används i nämnden utgår från 
antal barn samt barns/elevers behov. Resurser fördelas i form av ramar 
till respektive ansvarsområde. Hänsyn tas till föräldrars 
utbildningsbakgrund och elever med utländsk bakgrund. Dessutom kan 
resurser tillföras barn/elever med behov av särskilt stöd. Det sker efter 
individuell prövning. 

Uppföljning och utvärdering 

Förutom delårsrapporten görs varje månad en ekonomisk avstämning 
och lägesredovisning utifrån varje rektors/förskolechefs 
ansvarsområde, biblioteket, kulturavdelningen, fritidsavdelning samt 
av de gemensamma resurserna. 

Förskolor och skolor upprättar kvalitetsredovisningar efter varje läsår 
där årets arbete redovisas utifrån uppsatta mål. Analys, måluppfyllelse 
och behov av fortsatt utvecklingsarbete under det kommande läsåret 
presenteras. 

En sammanfattande kvalitetsredovisning på förvaltningsnivå 
presenteras på bildningsnämndens resultatdialog varje höst i enlighet 
med det så kallade ”kvalitetshjulet” som nämnden fastställt. Samtliga 
kvalitetsredovisningar finns publicerade på kommunens hemsida. 

Taxor och avgifter 

Taxan för kulturskolan för 2020 föreslås oförändrad. Taxan som avser 
”Riktlinjer – köregler och avgifter för förskoleverksamhet och 
fritidshem” följer de nya nivåerna för maxtaxa från Skolverket vilket 
innebär att inkomsttaket indexeras. 

Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 

Bildningsnämnden har fått en utökad budget mot föregående år. 
Budgeten har tagit hänsyn till nya löner och ökade kostnader för lokaler 
och andra prisframskrivningar. En utmaning som är att antalet elever i 
skolan och barn i förskolan fortsätter att öka. Elevökningar är inte 
någonting som med automatik kompenseras när kommunfullmäktige 
fördelar ramar till nämnderna. När höstterminen 2019 påbörjades var 
det tydligt att antalet barn och elever hade ökat ytterligare i förskola 
och skola. En annan utmaning är att fler elever än tidigare valt förskola 
och skola i annan kommun eller hos fristående aktör. Antalet elever 
som tillhör grundsärskolan ser även ut att öka, vilket innebär stora 
kostnader då vi köper enskilda platser från Kumla. Att göra besparingar 
på förskola eller skola är svårt då flera av statsbidragen är villkorade 
med att gruppstorlekar inte får öka. Bildningsnämnden får i denna 
budget en ramförstärkning med ytterligare 3,5 miljoner kronor. 
Budgeten är gjord utifrån de elevökningar vi ser i våra egna 
verksamheter. De interkommunala kostnaderna för förskola, 
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grundskola och grundsärskola är områden som bildningsnämnden 
måste följa och vara observant på om kostnaderna ökar. I statistiken 
kan vi konstatera att Hallsbergs kommun har den billigaste 
grundskolan per elev av alla Sveriges 290 kommuner läsåret 2018-
2019. 

Det är glädjande att Hallsbergs kommun har renoverat, byggt ut och 
byggt nytt när det gäller verksamhetslokaler för förskola och skola. 
Många pedagoger, barn och elever har en helt annan arbetsmiljö idag 
jämfört med för några år sedan. Skillnaderna mellan de enheter där det 
inte gjorts någonting på många år blir dock mycket tydlig. I flera av våra 
tätorter har vi tillskapat flera nya förskoleavdelningar och vi ser att vi 
måste fortsätta utöka antalet platser, då det tillkommer många nya 
barn. Vi har fortfarande en oroande lokalbrist när det gäller 
förskolelokaler i Pålsboda, Vretstorp och Hallsberg. Antalet barn och 
elever ökar dessutom konstant. 

Många av dagens statsbidrag är konstruerade så att antal pedagoger i 
förhållande till antal barn inte får sjunka, statsbidragen ska leda till 
utveckling och inte täcka kommunens tillväxt. Vi ser att det har blivit 
allt svårare att göra prognoser över hur antalet barn och elever 
kommer att utvecklas under kommande år. Konkurrensen om de 
medarbetare som vi behöver i våra förskolor och skolor har ökat. Det är 
en fråga som måste hanteras för att säkra kompetensförsörjningen. 

Samarbetet internt och externt blir avgörande både för kvalitet och 
ekonomi. Hur kan vi säkra kvalitet på vår IT-service, våra måltider, och 
våra lokaler utan att få kostnader som skenar? Det mest centrala för 
bildningsnämndens verksamheter är kommunens barn och ungdomar. 
Stora ansträngningar görs, men fortfarande är det elever som efter nio 
år i våra grundskolor inte klarar de nationella kunskapskraven i alla 
ämnen. Tyvärr så är inte heller alla elever behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram. För läsåret 2019-2020 har följande övergripande 
utvecklingsområden arbetats fram som särskilt prioriterade; 
skolfrånvaro, stadieövergångar, matematikundervisning, 
förskoleklassens undervisning, fritidshemmets undervisning, 
likvärdigheten och undervisningen i förskolan. 

2 Planering av effektiviseringsåtgärder 2020 och 
framåt 

När det gäller att effektivisera inom bildningsförvaltningen, så är det 
svårt att se några sådana möjligheter på förskolans och skolans 
verksamheter. Det gjordes stora besparingar 2012-2014. Anledningen 
till detta var att kommunens grundskola kostade 12% mer än beräknad 
standardkostnad. Idag har Hallsbergs kommun den billigaste 
grundskolan av landets alla 290 kommuner. Grundskolan kostar 
dessutom 12% under beräknad standardkostnad. Därtill är flera 
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statsbidrag kopplade till gruppstorlek/pedagogtäthet i förskola och 
grundskola. Ska man spara på skolan är det genom att se över antal 
enheter och lokaler. En investering i att bygga till en högstadiedel på 
Stocksätterskolan och en högstadiedel på Långängskolan skulle 
medföra en del stordriftsfördelar och ge en mer effektiv organisation. Vi 
skulle även lämna en hel skolbyggnad som kräver omfattande 
investeringar. Framför allt är detta en åtgärd som skulle gynna eleverna 
när det gäller såväl trygghet som skolresultat. 

Andra lokaler som bildningsförvaltningen bör gå ur och avsluta 
gällande hyreskontrakt är "Elofhuset" på norr, Hallsbergs tätort och 
"Ordenshuset" i Östansjö. Det bidrar till minskade hyreskostnader. 

Ska bildningsnämnden spara måste det i huvudsak ske på de områden 
som inte är lagstadgade exempelvis öppettider på badhuset och 
öppettider på biblioteket. Minska omfattningen eller helt ta bort 
verksamheter som kulturskolan, familjecentralen (öppna förskolan) 
och fritidsgårdar/ungdomsgårdar. Minska föreningsbidragen. Ta bort 
ytterligare evenemang som kommunen arrangerar eller bidrar till. 

3 Mål 

3.1 HÅLLBAR KOMMUN 

Strategiskt mål 

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar. 

Nämndmål Indikatorer Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 

Skolfrånvaron ska minska. Ingen elev ska ha en 
frånvaro som överstiger 
10% 

Socialpedagogernas arbete 
med skolfrånvaro på 
kommunens 
högstadieskolor ska 
resultera i att minst 30 
elever sänker sin 
skolfrånvaro under varje 
läsår. 

Barn och elever känner sig trygga i 
förskola och skola 

Tryggheten i förskola/skola 
ska årligen öka för att 2022 
vara 100% 

Andelen vårdnadshavare 
som känner sig trygga när 
deras barn är i skolan ska 
årligen öka för att 2022 
vara minst 100% 

Andelen vårdnadshavare 
som anser att deras barn 
känner sig tryggt i 
barngruppen ska årligen 
öka för att 2022 vara minst 
100% 
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Nämndmål Indikatorer Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 

Andelen vårdnadshavare 
som känner sig trygga när 
deras barn är i förskolan 
eller hos dagbarnvårdare 
ska årligen öka för att 2022 
vara minst 98% 

   

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Strategiskt mål 

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle 

där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett 

lärande genom hela livet. 

 

Nämndmål Indikatorer Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 

Kunskapsresultaten i grundskolan 
ska årligen öka. 

Andelen elever som är 
behöriga till nationellt 
gymnasieprogram ska 
årligen öka för att 2022 
vara bland de 50 procent 
bästa i landet. 

   

Andelen elever i skolår 9, 
som nått kunskapskraven i 
alla ämnen ska årligen öka 

   

Meritpoängen i skolår 9 ska 
årligen öka. 

   

Meritpoängen i skolår 6 ska 
årligen öka. 

   

Andelen elever i skolår 6, 
som nått kunskapskraven i 
alla ämnen ska årligen öka 

   

Skillnaden i meritpoäng 
mellan pojkar och flickor 
ska utjämnas. 

   

Alla barn ska kunna läsa i skolår 
1.Tidig upptäckt – tidig insats! 

Andelen elever som kan 
läsa när de lämnar skolår 1, 
ska årligen öka för att 2022 
vara 100 procent. 

   

Matematikresultaten ska 
förbättras 

Andelen elever som klarar 
nationella proven i 
matematik i skolår 3 ska 
årligen öka för att 2022 
vara 100 procent. 

   

Andelen elever som klarar 
nationella proven i 
matematik i skolår 9 ska 
årligen öka för att 2022 
vara 100 procent. 

   

Andelen elever som klarar 
skolverkets diagnos "Hitta 
matematiken" ska årligen 
öka för att 2022 vara 100 
procent. 
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3.3 ALLAS INFLYTANDE 

Strategiskt mål 

Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med 

kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter. 

 

Nämndmål Indikatorer Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 

Elevers inflytande i 
undervisningen ska årligen öka. 

Elevernas upplevelse att 
lärarna tar hänsyn till deras 
åsikter ska årligen öka för 
att 2022 vara minst 80%. 

   

Elevrådet får vara med och 
påverka om saker som är 
viktiga för eleverna på 
skolan. Inflytandet ska 
årligen öka för att 2022 
vara 100% 

   

Föreningar som arbetar aktivt med 
barn, unga, integration och 
mångfald ska stimuleras. 

Andelen föreningar som får 
det högre aktivitetsbidraget 
ska årligen öka, för att 2022 
vara 50 procent. 

   

3.4 GOD SERVICE 

Strategiskt mål 

Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt 

bemötande och god service. 

 

Nämndmål Indikatorer Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 

Vi ska ha en förskola som tar 
hänsyn till våra medborgares 
behov av barnomsorg alla tider på 
dygnet. 

Vårdnadshavares nöjdhet 
med förskolans 
tillgänglighet ska årligen 
öka för att 2022 vara minst 
100% 

   

Vårdnadshavare, barn och elever 
ska vara nöjda med bemötandet i 
våra förskolor och skolor. 

Vårdnadshavares nöjdhet 
med bemötande ska årligen 
öka för att 2022 vara minst 
100% 
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4 Driftbudget 
  

Belopp i tkr Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

SUMMA Intäkter 58 267 60 320 60 320 60 320 
SUMMA Kostnader -389 577 -404 658 -398 756 -408 909 
Varav 
personalkostnader 

-247 440 -260 278 -260 278 -266 778 

- Kapitalkostnader -2 864 -2 826 -2 826 -2 826 
- Lokalkostnader -59 566 -61 058 -61 668 -62 284 
- Övriga kostnader -79 707 -80 496 -73 984 -77 021 
NETTOKOSTNAD -331 310 -344 338 -338 436 -348 589 
Ramförstärkning 
- Mål och budget 
2020-2022 

 -3 500 -3 500 -3 500 

Totalt inkl 
ramförstärkning 

-331 310 -347 838 -341 936 -352 089 

 

5 Investeringsbudget 
  

Belopp i tkr Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Inventarier -1 870 -670 -670 -670 
Datainvesteringar och tillbehör -330 -330 -330 -330 
Idrottsanläggningar -800 -800 -800 -800 

Summa -3 000 -1 800 -1 800 -1 800 

 

6 Personalplan  
Hallsbergs kommun har en god tillväxt och antalet invånare, barn och 
elever har stigit under flera år. Många av kommunens förskoleenheter 
och skolenheter växer. Fler barn och elever kräver mer personal, vilket 
gör att antalet medarbetare tydligt har ökat under de senaste åren. 
Genom en rad olika statsbidrag har även gruppstorlekar/pedagogtäthet 
gjort att fler pedagoger anställts hos landets olika skolhuvudmän. 
Hallsbergs kommun är inte heller den enda kommunen som växer, 
vilket gör att konkurrensen om pedagogerna har ökat. Särskilt svårt har 
det varit att hitta behöriga pedagoger i matematik och NO med 
inriktning mot högstadiet. Även lärare i spanska har varit svårt att 
rekrytera. 
 
Bildningsförvaltningen har en kompetensförsörjningsgrupp som 
strategiskt planerar och arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare 
med målet att kunna rekrytera och behålla, fortbilda och utveckla 
förvaltningens personal. Personalavdelningen har tillsammans med 
bildningsförvaltningen arbetat med att ta fram en 
kompetensförsörjningsplan. 
 
Samarbetet med universitetet och lärarutbildningen är en central 

Page 20 of 45



 
Datum 

2019-10-31 
      

      
Sida 

13(13) 

 

 

komponent i kommunens strategiska arbete. Vi har under många år 
varit en aktiv del i universitetets lärarutbildning. Många studenter 
genomför sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på våra förskolor 
och skolor varje år. Universitetet/RUC (regionalt utvecklingscentrum) 
har även en central roll då det gäller att kontinuerligt arrangera 
didaktiska ämneslärarnätverk för regionens kommuner. RUC 
arrangerar även fortbildning för rektorer och förskolechefer, där vi har 
ett aktivt deltagande. 

 

 

Page 21 of 45



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning 

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

Beslutsunderlag biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 121 2019) 

Både den ekonomiska uppföljningen och lägesredovisningen biläggs så snart de är 
färdigställda. Förvaltningschefen håller en kort föredragning av ärendet muntligt. 

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna. Beslut i ärendet fattas direkt på 
nämndens sammanträde den 19 november. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Den ekonomiska prognosen visar för närvarande på ett 
underskott. I lägesredovisningen går att utläsa att det är många barn i förskolans 
verksamheter. Det har inte gått att följa upp barn och elever i andra kommuner/fristående 
verksamheter det den här månaden.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägesredovisning och 
ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter november 2019 enligt bilaga 
läggs till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter november 2019 enligt bilaga läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning oktober
 Lägesredovisning november
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2019-11-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

Antal barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Antal inskrivna barn

Förskolor område 1, Hallsberg 
1) 160

Förskolor område 2, Hallsberg 
2) 126

Förskolor område 3, Hallsberg 
3) 180

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 25

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 19

Förskolor, Pålsboda 141

Förskolor, Sköllersta 85

Förskolor, Vretstorp 105

Förskolan, Östansjö 56

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 230

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 133

Fritidshem, Hjortkvarn 5

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 79

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 79

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 91

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 59

1)
 Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Tranängen, Förskolan Äppellunden

2) 
Förskolor område 2, Hallsberg: Förskolan Björkängen, Förskolan Norrgården

3) 
Förskolor område 3, Hallsberg: Förskolan Kompassen, Förskolan Vibytorp

63

18

144

99

108

63

220

138

10

89

84

93

Antal inrättade platser

162

135

180

25

Antal barn i aktiv kö

51

2

14

3

13

4
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Antal inskrivna elever samt frånvaro 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är mer

än 10% ackumulerat innevarande termin

Folkasboskolan, åk f-6 0 st < 15% < 2 st < 50% < 0 st

Folkasboskolan, åk 7-9 4 st < 15% < 7 st < 50% < 0 st

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

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

Sköllersta skola 0 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

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

Transtenskolan 10 st < 15% < 23 st < 50% < 8 st

Transtenskolan, mottagningsenheten

Östansjö skola  0 st < 15% <  0 st < 50% < 0 st

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

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Jan 5,70%

Antal barn i fritidshem  Feb 6,96%

Antal elever i förskoleklass/grundskola  Mar 6,98%

Antal elever i grundsärskola  Apr 5,05%

Maj 4,87%

Antal barn/elever från annan kommun Jun 3,57%

Jul 2,77%

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug 3,56%

Antal barn i fritidshem Sep 6,08%

Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt

Antal elever i grundsärskola Nov

Dec

Biblioteken

Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 43770

Filialbiblioteket i Hjortkvarn 1782

Filialbiblioteket i Pålsboda 2551232

 

 

 

Från annan kommun

 

 

 

 

Antal utlån, redovisningsmånad

4289

175

 

Antal inskrivna elever

231

149

156

429

123

322

372

97

Fristående skola/verksamhet

4

Sjukfrånvaro, personal BIF

Antal elever med total frånvaro som är mer

än 10% ackumulerat innevarande termin

29 st < 15% < 23 st < 50% < 0 st

21 st < 15% <33 st < 50% < 3 st

10 st < 15% < 11 st < 50% < 0 st

11 st < 15% < 5st < 50% < 0 st

38 st < 15% < 36 st < 50% < 1 st

7 st < 15% < 9 st < 50% < 0 st

21 st < 15% < 14 st < 50% < 0 st

50 st < 15% < 80 st < 50% < 20 st
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 126 - Verksamhetsrapport 2019:05 
(19/BIN/396)

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Treudden i Sköllersta. En rapport från 
besöket har utarbetats av nämndsekreterare Jenny Andersson enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 122 2019) 

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att rapporten enligt bilaga godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport 2019.05 - förskolan Treudden

Expedieras till  

Rektor förskolan Treudden

Paragrafen är justerad
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Uppdragsgivare:  Bildningsnämnden

RAPPORT
Sida

1(7)
Datum

2019-10-24

Bildningsförvaltningen

Verksamhetsrapport 2019:05
Förskolan Treudden i Sköllersta 2019-09-17
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Syfte med verksamhetsbesöken
Det huvudsakliga syftet med ett verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, 
för nämndens verksamhet, viktiga områden. Verksamhetsbesöken är ett av flera 
sätt för nämndens politiker att få en inblick i verksamheterna nämnden ansvarar 
för liksom att det också utgör ett tillfälle för de som på olika sätt är knutna till 
dessa verksamheter att få möta några av nämndens politiker. 
Verksamhetsbesöket sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som 
framkommer i samtalet. Man ska dock komma ihåg att möjlighet till förberedelser 
inför mötet har sett lite olika ut.

Verksamhetsbesök har gjorts i kommunens förskolor och skolor sedan år 2000. 
Vid de första besöken granskade nämnden hur man arbetat med miljö-, hälso- och 
internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 
områden som utveckling och lärande samt barn och ungas inflytande. Under åren 
2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 
delaktighet och ansvar ur elev-, vårdnadshavar- och personalperspektiv för ökad 
måluppfyllelse”, och under 2009/2010 har fokus dels varit på Skolinspektionens 
besök samt granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 
”likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevernas delaktighet och 
inflytande i vardagen”. 2014 gjorde Skolinspektionen en ny tillsyn av Hallsbergs 
kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen att bildningsnämnden 
återigen besöker grundskolorna utifrån den rapport som Skolinspektionen 
avlämnar efter varje tillsynsbesök. Nämnden besökte också under hösten 2014 
två nyöppnade förskolor i Hallsbergs kommun, som tidigare inte haft besök av 
nämnden, för att se verksamheten där.

Under hösten 2015 började nämnden att besöka fritidshemmen i kommunen. De 
besökte fritidshemmen på Långängskolan, Sköllersta skola, Stocksätterskolan och 
Fredriksbergskolan. Därefter har nämnde besökt både skolor, förskolor, 
ungdomshuset KUBEN, familjecentralen och Alléområdet. Våren 2019 besökte 
nämnden biblioteket, Bergööska huset och kulturavdelningen, förskolan 
Tranängen, Långängskolan och Alléområdet inklusive Alléhallen.

Under höstterminen 2019 sker följande besök 

 Förskolan Treudden

 Förskolan Folkasbo

 Förskolan Tallbacken

 Förskolan Äppellunden
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2 Rektor berättar om förskolan......................................................... 4

3 Möte med personalrepresentant................................................... 5

4 Sammanfattning tillsammans med rektor...................................... 7
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1 Besökare
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden
Theres Andersson, vice ordförande, bildningsnämnden
Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Jenny Andersson, nämndsekreterare, bildningsförvaltningen

Under besöket fick besökarna en rundvandring på förskolan. Först på ur- och 
skuravdelning Skogen och sedan på förskolan.

2 Rektor berättar om förskolan
Representanter från bildningsnämnden träffar rektor för förskolan Caroline 
Schreiber. Caroline är rektor för tre verksamheter, förskolan Treudden, förskolan 
Ekhagen och Sköllersta skola. Hon har arbetat mycket med förskolan sedan hon 
började 2016. De har bland annat arbetat mycket med barnsyn, för att få en 
samsyn kring detta på hela förskolan. De är ofta ute på förskolan, även med 
barnen som inte går på ur- och skuravdelningen. Förskolan arbetar mycket med 
utomhuspedagogik.

Det känns som förskolan är på väg framåt nu, känns som den är på gång. De har 
inga problem med personalrekrytering. Här finns blandat förskollärare och 
barnskötare. Många av personalen bor i Sköllersta, men en del bor även i Örebro. 
Förskolan har en processledare som började för cirka ett år sedan. Det är bra 
sammanhållning bland personalen på förskolan.

Förskolan har tre avdelningar Stubben, Stacken och Skogen. Skogen är en ur- och 
skuravdelning. Barnen väljer inte längre om de vill gå på ur- och skuravdelningen 
som tidigare, utan det är numera den avdelningen där alla de äldsta barnen går. 
Avdelningen Skogen är ute fyra dagar i veckan mellan klockan 09.00 och 15.00 
året om. Det skiljer lite i antal barn i barngrupperna. Det avgör hur stora klasserna 
blir när barnen börjar skolan. Några barn från Pålsboda går också på förskolan 
Treudden. 

De gjorde om organisationen på förskolan för ett tag sedan. Personalen roterade 
om lite. Det har fungerat bra. Det är en självgående personalstyrka på förskolan 
som har lätt för att samarbeta. På fredagar har de planeringsdag för de olika 
avdelningarna, 1,5 timme per avdelning. Sedan har de egna planeringstider. 
Förskollärare har mer planeringstid än barnskötare. Det finns ingen hierarki på 
förskolan mellan personalen förskollärare och barnskötare, utan alla arbetar 
tillsammans. De använder sig mycket av TEAMS för att kommunicera i arbetet. För 
närvarande arbetar de med boken ”Utbildning och undervisning i förskolan”. Den 
är med på varje arbetsplatsträff. Varannan arbetsplatsträff arbetar de också med 
utvecklingsplanen och varannan med ”plan för lika rättigheter och lika 
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möjligheter”. Personalen går ofta på nätverken för förskolan som anordnas av 
regionen (RUC).

Utanför själva byggnaden finns det en stor gård. Det är mycket asfalt, men det 
finns även skogsdungar. Personalen har arbetat mycket med lärmiljöerna 
inomhus, men nu har de börjat arbeta med lärmiljöerna utomhus. Allt man gör 
inne kan man göra ute. Utmaningen består i att ha närvarande pedagoger som 
sprider ut sig på gården. De ska dela upp sig på olika ställen på gården, den är så 
stor. 

De arbetar med kränkningsanmälningar även på förskolan, vilket de gör bra. Det 
blir inte så många som på en skola, men det är inte något ovanligt. Det är svårare 
på förskolan att gå ifrån och skriva dem skyndsamt, när man är så mycket i 
barngrupp. Personalen försöker alltid hitta åtgärder för att göra det bättre för 
barnen. 

De har ingen specialpedagog i området, vilket märks menar rektor. Tjänsten har 
annonserats, men hittills utan framgång. 

Under sommarverksamheten hade de mycket få barn, både vecka 28 och 29 då 
det var öppet i Pålsboda och vecka 30 och 31 då det var öppet i Sköllersta. Det var 
inte många barn anmälda och det var ännu färre på plats. Däremot var det mycket 
personal.

3 Möte med personalrepresentant 

Personalrepresentant: Therese Bruhn, processledare

Innan frågestunden startar inleder Siw Lunander mötet med att berätta 
anledningen till verksamhetsbesöket.

Förskolan bedriver mycket uteverksamhet. Till största delen försöker alla att vara 
ute. Man tar med verksamheten ut. Barnen är friska på ett helt annat sätt och blir 
också lugnare. De leker mer och får mer fantasi. Personalen arbetar med att vara 
medforskande och aktiva i barnens lek. Ser efter barnens intresse. De arbetar med 
barnkonventionen eftersom den blir lag nästa år. De försöker att få in den på 
barnens nivå i verksamheten. 

Förskolan har inte kommit så långt de önskat med digitalisering. De har en IT-
ansvarig. Ansvarig förmedlar information till övriga pedagoger, för att på så sätt 
implementera saker. Det vore önskvärt om hon får tid att komma in till alla 
verksamheter så att hon kan vara med barnen. Det är viktigt att man känner sig 
bekväm att använda lärplattan inför barnen. Det blir stort fokus när plattan 
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kommer fram i verksamheten. Det borde vara ett mernaturligt inslag. 
Förskolan har ett instagramkonto, ett slutet konto för föräldrar. 
Fullt med behörig personal, både förskollärare och barnskötare. 
Är barnskötarna sugna på att läsa vidare? Några har pratat om det. Åtminstone 
som utökar deras barnskötarutbildning. Inget vi och dom, utan alla gör jobbet 
tillsammans. 

Har man på förskolan arbetat något med nya lärorplanen? Personalen har arbetat 
jättemycket med den. Den är ständigt en fråga på arbetsplatsträffen, ”vad är 
undervisning i förskolan?” Det är ett svårt begrepp, men är något som sständig 
arbetas med. I den reviderade läroplanen är det än mer hierarkiskt skrivet mellan 
förskollärare och barnskötare. Här på förskolan finns dock inte den känslan, alla 
tar sitt ansvar. Personalen har tid för reflektion och planering. På fredagar har 
arbetslagen mer tid, en och en halv timme. Då har de en dagordning för varje 
tillfälle. 

Samtalet fortsätter med en diskussion om de utvecklingsområden som är 
gemensamma för alla verksamheter inom skola/förskola. Förskolans 
processledare har pratat om kommunens matematiksatsning i årskurs F-3. 
Förskolan skulle vilja börja med den också. För att trygga barnens start i skolan. 

Personalen informerar att de har vissa önskemål angående bland annat sin 
utegård. De har inte fått gehör för de önskemålen, så de bygger mycket av 
leksaker med vårdnadshavarnas hjälp. De får det dock inte ha på grund av att de 
inte är förankrade på rätt sätt. Vårdnadshavare har också varit med och hjälpt till 
att röja i Gläntan (en skogsdunge).

En gång i veckan går de på aktiviteter från Friluftsfrämjandet, de minsta går på 
Knoppis, mellanbarnen går på Knytte, de äldsta barnen går på Mulle. 

Personalrepresentanten får frågan om förskoleupproret? Det är inget som talas 
om på förskolan, inte heller hört talas om det på från någon annan förskola i 
kommunen. 
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4 Sammanfattning tillsammans med rektor
Sammanfattningsvis var det ett mycket positivt besök. Positiva samtal med 
personalen, de var nöjda. Det var mest praktiska saker som inte riktigt fungerar. 
Att de inte får hjälp att röja gården eller att de inte får ha kvar leksaker som de 
byggt.  

Rektor berättar att personalen vill göra mycket, men får inte alltid göra det de vill 
på grund av olika regler. De får oerhört mycket hjälp av förvaltningens 
vaktmästare, men även en del av den vaktmästare som är placerad härute från 
fastighetsavdelningen. 

Förskolan ligger lite efter med digitaliseringen, på grund av att de inte har så 
mycket möjligheter som alla andra.

Avslutningsvis så firar Förskolan Treudden 10-års jubileum den 25 september.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 127 - Stipendium 2019 
(19/BIN/397)

Ärendebeskrivning 

Bildningsnämnden ansvarar för stipendierna ”årets eldsjäl”, ”årets kulturstipendium” samt 
”årets idrottsutövare”. Nomineringstiden avslutades den 20 oktober. På bildningsnämndens 
sammanträde den 19 november kommer beslut fattas om vem/vilka som erhåller stipendier 
i de tre kategorierna 2019 utifrån inkomna nomineringar.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 123 2019) 

Beredningsutskottet ser över samtliga inkomna nomineringar och utarbetar därefter ett 
förslag på stipendiater i respektive kategori. Förslaget redovisas först på nämndens 
sammanträde den 19 november. 

Ordförande föreslår att bildningsnämnden beslutar i ärendet på nämndens sammanträde 
den 19 november. 

Beredningsutskottet beslutar enligt förslag.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Ordförande presenterar därefter beredningsutskottets 
förslag; årets idrottsstipendium: Caroline Käck, Järnvägens Bågskytteförening, årets 
kulturstipendium: Curt Fröberg och årets eldsjäl: Maude Larsson. 

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta enligt beredningsutskottets förslag.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att 2019 års stipendium tilldelas
Årets idrottsstipendium: Caroline Käck, Järnvägens Bågskytteförening 
Årets kulturstipendium: Curt Fröberg
Årets eldsjäl: Maude Larsson

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 128- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 2019-10-29 - 2019-11-18 presenteras på nämndens 
sammanträde den 19 november.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2019-10-29
- 2019-11-18.

I bildningsnämnden föreslår ordförande att redovisningen av delegationsbeslut läggs till
handlingarna.

Bildningsnämnden beslutar enligt förslag.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut fattade under perioden 2019-10-29 - 2019-
11-18 läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut 
 19/BIN/275-8  Utbetalt aktivitetsstöd för våren 2019.
 19/BIN/2-152  Delegationsbeslut Fk org 149/2019, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 19/BIN/2-153  Delegationsbeslut Fk org 150/2019, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 19/BIN/2-154  Delegationsbeslut Fk org 151/2019, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 19/BIN/2-155  Delegationsbeslut Fk org 152/2019, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 19/BIN/324-3  Delegationsbeslut Fk allm 022/2019, bildningsnämndens yttrande
 19/BIN/256-23  Delegationsbeslut Fa 013/2019
 19/BIN/5-11  Delegationsbeslut FA 012/2019
 19/BIN/358-2  Delegationsbeslut Fk 070/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/365-2  Delegationsbeslut Fk 071/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/386-2  Delegationsbeslut Fk 072/2019 Skolskjutsar, beslut om vinterskolskjuts
 19/BIN/241-3  Delegationsbeslut Fk org 153/2019, anmälan till huvudman - förskolan 

Äppellunden
 19/BIN/2-156  Delegationsbeslut Fk org 154/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 19/BIN/2-157  Delegationsbeslut Fk org 155/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 19/BIN/2-158  Delegationsbeslut Fk org 156/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 
skola

 19/BIN/2-159  Delegationsbeslut Fk org 157/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 
skola

 19/BIN/220-5  Delegationsbeslut Fk allm 023/2019, uppföljning av ärende
 19/BIN/2-160  Delegationsbeslut Fk org 158/2019, anmälan till huvudman - förskolan 

Tallbacken
 19/BIN/279-8  Delegationsbeslut Fk allm 024/2019, kompletterande uppgifter
 19/BIN/2-163  Delegationsbeslut Fk org 159/2019, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 19/BIN/416-1  Delegationsbeslut OkF 002/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts.
 19/BIN/416-2  Delegationsbeslut OkF 001/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts.
 19/BIN/389-2  Delegationsbeslut Fk 073/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/2-164  Delegationsbeslut Fk org 160/2019, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan

Paragrafen är justerad

Page 38 of 45



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 129 - Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen 
position 2.15 – 2.17 
(19/BIN/2)

Ärendebeskrivning 

På bildningsnämndens sammanträde den 1 oktober redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman perioden 2019-10-29 – 2019-11-18.

På beredningsutskottets sammanträde redovisas också hittills inkomna anmälningar till 
huvudman
om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 125 2019) 

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17

Paragrafen är justerad
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Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 1 oktober redovisas inkomna anmälningar om kränkande
behandling till huvudman perioden 2019-10-29 – 2019-11-18.

På beredningsutskottets sammanträde redovisas också hittills inkomna anmälningar till huvudman
om kränkande behandling.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Det har inkommit sammanlagt 12 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2019-10-29 –
2019-11-18.

Folkasboskolan 4 st
Förskolan Tallbacken 1 st
Förskolan Äppellunden 1 st
Sköllersta skola 4 st
Transtenskolan 2 st

En av anmälningarna avser en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev vid flera tillfällen 
under samma dag. Samtal har skett med de inblandade eleverna och deras vårdnadshavare. 
Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir hotad och fysiskt kränkt av en annan elev. Den 
andra eleven berättar det är en reaktion på att klasskamrater retar den andre eleven, vilket gör den 
andre eleven arg. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad.

Två av anmälningarna handlar om två elever som hamnar i konflikt med varandra, där båda eleverna 
kränker varandra verbalt. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavarna är 
informerade. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en personal som kränkt barn. Ärendet utreds av
förvaltningschefen. Vårdnadshavare är informerade.

En av anmälningarna handlar om en elev som blev fysikt kränkt av en annan elev, när denne inte fick 
använda samma penna som den förste eleven. Skolan har stärkt upp med pedagog i klassrummet och 
elevhälsan är inkopplad. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen fortsätter. 

Två av anmälningarna handlar om en elev som får håret klippt av en annan elev. Samtal har förts 
med den eleven som utsatt den förste eleven för handlingen. Vårdnadshavare är informerade. 
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Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev efter att de hamnat 
i konflikt. Samtal har skett med de inblandade eleverna. Vårdnadshavare är informerade. Personalen 
kommer att vara uppmärksamma på om fler konflikter uppstår mellan eleverna. Utredningen 
fortsätter. 

En av anmälningarna handlar om ett barn som vid två tillfällen samma förmiddag blir utsatt för verbal 
och fysisk kränkning av ett annat barn. Pedagoger fanns i närheten vid båda tillfällena och har 
samtalat med barnen. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir utsatt för verbala kränkningar på snapchat av flera elever i 
klassen. Anledningen är att klassen har kommit överens om att sälja kryddor till en klassresa. När 
räkningen kommer blir många i klassen upprörda och utsätter eleven som anordnat det hela för 
verbala kränkningar. Vårdnadshavare är informerade vid två tillfällen. Utredningen pågår.  

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Det har skett vid ett par 
tillfällen. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavarna är informerade. Mentor 
kommer att följa upp ärendet under kommande veckor för att säkerställa att kränkningarna upphör. 
Utredningen är avslutad.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 130- Rapporter

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
- Ordförande informerar om kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2019-11-12. 

- Hallsbergs kommun anordnar inget nyårsfirande 2019. 

Lokalplanering
- Besiktning av sista delen som renoveras av Stocksätterskolan vecka 51. 

- Förskolan i Pålsboda är trångbodda. Nu kommer man snart kunna nyttja ännu en lokal till 
förskola där. Även i Hallsbergs tätort är det många barn. Förvaltningen ser över hur det 
kommer att bli våren 2020.

IT
- Det har varit mycket problem med flera system under hösten. Ännu är inte allt helt i sin 
ordning. 

Information från förvaltningen
- Ny kulturchef, Ulrika Johansson, börjar 9 december.

- Rekrytering pågår till rektor Transtenskolan. För närvarande är Jonas Bergman Wallin 
rektor där.

- 2 beslut om avstängning har inkommit till förvaltningen.

- 2 anmälan till huvudman om omfattande frånvaro har inkommit till förvaltningen.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga rapporterna till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 131- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning

Inkommande skrivelser

Elevrådsprotokoll
Stocksätterskolan, Östansjö skola, Sköllersta skola, Folkasboskolan 4-6, Långängskolan
Löpnr BIN/1916229, BIN/1916388 – BIN/1916390, BIN/1916393 - BIN/1916395, 
BIN/1916419, BIN/1916637

Migrationsverket
Information om nyanlända asylsökande barn och ungdomar i Hallsbergs kommun
Löpnr BIN/1916213

Barn- och elevombudet
Begäran om komplettering, Skrivelse
Dnr 19/BIN/279

Skolverket
Beslut om statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2019
Dnr 19/BIN/1

Skrivelse till bildningsnämnden
Dnr 19/BIN/417

Skrivelse till bildningsnämnden
Löpnr BIN/1916545

Skolverket
Erbjudande om stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända barn och elever och vid behov 
för barn och elever med annat modersmål än svenska
Dnr 19/BIN/418

Utgående skrivelser

Skolverket
Ansökan om statsbidrag Bättre språkutveckling i förskolan 2019, Rekvisition för statsbidrag 
Lärarlönelyftet HT 2019/2020, Rekvisition statsbidrag Lovskola 2019
Dnr 19/BIN/1

Skolinspektionen
Uppföljning av ärende
Dnr 19/BIN/220
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Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Barn- och elevombudet
Kompletterande uppgifter
Dnr 19/BIN/279

Skolinspektionen
Svar, Kompletteringar
Dnr 19/BIN/324

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkommande/utgående skrivelser.

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-19

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 132- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Flytt av verksamhetsbesök
Flytt av verksamhetsbesök på förskolan Äppellunden från 10 december till 4 december.

Flytt av kultur- och fritidsutskott och verksamhetsbesök 2020
Flytt av kultur- och fritidsutskott och verksamhetsbesök från 10 november till 24 november 
2020.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad
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