
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

  Bildningsnämnden 

Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga 
 

Catharina Lindvall-Scharmer, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare
Ines Hadziosmanovic, Ekonom

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Aminatu Bello (S)
Per Anders Thor (S)
Jamal Bayazidi (S)
Linus Andersson (S)
Göril Thyresson (V)
Andreas Zakrisson (C)
Sawpon Reza (M)
Helén Svensson (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Viktoria Svanberg (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Siw Lunander (S)
Theres Andersson (S), vice ordförande
Ulrika Björklund (M), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Jessica Erichsen (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Martin Pettersson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning 
1, Mötets öppnande
2. Tjänstgörande ersättare
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälan om jäv
5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

2 - Delredovisning Nyanländas lärande 
(20/BIN/432)

Föredragande Jenny Stenmark 

Ärendebeskrivning
Samarbetet med Skolverket kring att höja kvaliteten i undervisningen och förbättra 
förutsättningarna för ökad måluppfyllelse hos nyanlända och flerspråkiga barn och elever pågår 
under perioden 2020-2022. Samarbetet delredovisades för första gången den 15 december 2020 
och ska nu delredovisas för andra gången den 15 december 2021 för att slutredovisas i december 
2022.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 140 2021) 
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 14 december.
Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 14 december.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse delredovisning Nyanländas lärande
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

3 - Lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter 2021 (21/BIN/109)

Föredragande Ines Hadziosmanovic, 
Catharina Lindvall-Scharmer 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter december 2021 enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 141 2021) 
Ines Hadziosmanovic informerar utskottet om den ekonomiska uppföljningen. Lägesredovisningen 
biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde. Bildningsförvaltningen redovisar en budget i 
balans.
Ordförande föreslår beredningsutskottet föreslå bildningsnämnden besluta att ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens verksamheter december 2021 läggs till 
handlingarna. Lägesredovisningen behandlas direkt på nämndens sammanträde 14 december.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter december 2021 läggs till handlingarna. Lägesredovisningen 
behandlas direkt på nämndens sammanträde 14 december.
Beslutsunderlag 

 Ekonomisk uppföljning november
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

4 - Budget 2022 (21/BIN/193) Föredragande Ines Hadziosmanovic, 
Catharina Lindvall-Scharmer 

Ärendebeskrivning
En viktig del i 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 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 2022 samt den 
fortsatta processen framåt i arbetet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 142 2021) 
Ines Hadziosmanovic informerar om ärendet. Beslut om kommunens budget fattades 
på kommunfullmäktige 29 november. Bildningsförvaltningen ser över de beslut som fattades där 
och återkommer med information på nämndens sammanträde 14 december.
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Budget 2022
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

5 - Tema 2 frånvaro/närvaro grundskolan 
(21/BIN/357)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
En elev i grundskolan har skolplikt och ska därför delta i den utbildning som anordnas såvida eleven 
inte är sjuk eller har annat skäl att utebli från skolarbetet. Om en elev utan giltig anledning uteblir 
från skolarbetet ska rektor ansvara för att kontakt upprättas mellan skolan och elevens 
vårdnadshavare. Vårdnadshavarna har det yttersta ansvaret för att barnet kommer till skolan. 
Därför är det viktigt att vårdnadshavarna kontinuerligt informeras om elevens skolsituation och 
frånvaro.

 Vid varje ordinarie nämndsammanträde rapporteras ekonomisk redovisning samt viss statistik som 
bland annat omfattar elevfrånvaron på samtliga skolenheter. Fyra gånger om året sker även en mer 
omfattande redovisning av olika teman i det systematiska kvalitetsarbetet som sker i 
verksamheterna. Tema nummer två handlar om frånvaro/närvaro. Varje rektor lämnar rapport 
kring sin/sina verksamheter, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 143 2021) 
Beredningsutskottet bjuder in tre rektorer, en rektor förskola, en rektor årskurs F-
6  inklusive fritidshem och en rektor årskurs 7-9, angående ärende Tema 2 till nämndens 
sammanträde 14 december. Bildningsnämndens ledamöter har möjlighet att skicka in frågor till 
rektorerna senast fem dagar innan sammanträdet.
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 14 december.
Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 14 december.
Beslutsunderlag 

 Tema 2 Närvaro/Frånvaro grundskolan
 Tema 2 - Sköllersta skola
 Tema 2 - Folkasboskolan
 Tema 2 - Långängskolan
 Tema 2 - Transtenskolan
 Tema 2 - Stocksätterskolan
 Tema 2 - Östansjö skola
 Tema 2 - Fredriksbergskolan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

6 - Tema 2 frånvaro/närvaro förskola och 
fritidshem (21/BIN/358)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Trots att närvaro inte är obligatorisk i dessa verksamheter ska varje förskola och fritidshem arbeta 
närvarofrämjande och frånvaroförebyggande. Det innebär att man arbetar aktivt med faktorer som 
kan bidra till att alla barn och elevers rätt till utveckling, lärande och trygghet säkerställs. Trygghet 
och trivsel är viktiga faktorer för att barn och elever ska utvecklas så långs som möjligt. Det 
förebyggande arbetet utgår ifrån att förhindra att barn och elever är frånvarande utifrån en faktisk 
eller teoretisk identifierad risk. Underlag från förskolor och fritidshem presenteras.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 144 2021) 
Beredningsutskottet bjuder in tre rektorer, en rektor förskola, en rektor årskurs F-6 
inklusive fritidshem och en rektor årskurs 7-9, angående ärende Tema 2 till nämndens 
sammanträde 14 december. Bildningsnämndens ledamöter har möjlighet att skicka in frågor till 
rektorerna senast fem dagar innan sammanträdet.
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 14 december.
Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 14 december.
Beslutsunderlag 

 Tema 2 frånvaro/närvaro förskola och fritidshem
 Tema 2 - förskolorna Norrgården och Björkängen
 Tema 2 - förskolorna Kompassen och Vibytorp samt dagbarnvårdarna
 Tema 2 - förskolan Treudden
 Tema 2 - förskolan Ekhagen
 Tema 2 - förskolorna Äppellunden och Tranängen
 Tema 2 - förskolorna Sagobacken, Tallbacken och Östansjö
 Tema 2 - förskolorna Gläntan, Folkasbo, Gullvivan, Hjorten samt fritidshemmet Hjortkvarn
 Tema 2 - Folkasboskolans fritidshem
 Tema 2 - Sköllersta skolas fritidshem
 Tema 2 - Långängskolans fritidshem
 Tema 2 - Fredriksbergskolans fritidshem
 Tema 2 - Östansjö skolas fritidshem
 Tema 2 - Stocksätterskolans fritishem
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

7 - Delegationsordning för 
bildningsnämnden (21/BIN/365)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Senast delegationsordning för bildningsnämnden reviderades var 30 september 2020. Nu behöver 
den ses över igen. Bildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till delegationsordning för 
bildningsnämnden, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 145 2021) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna delegationsordning för 
bildningsnämnden. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Delegationsordning 2021
 Delegationsordning för bildningsnämnden 2021
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

8 - Verksamhetsbesök 2022 (21/BIN/366) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Datum för verksamhetsbesök 2022 beslutade nämnden på sammanträdet i oktober. Plats för 
verksamhetsbesök vårterminen 2022 behöver fastställas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 146 2021) 
Ordförande föreslår beredningsutskottet besluta att föreslå bildningsnämnden besluta att 
verksamhetsbesök våren 2022 sker på förskolan Kompassen och förskolan Gläntan samt
 Långängskolan och Fredriksbergskolan.
Utskottet beslutar enligt ordförandes förslag.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att verksamhetsbesök våren 2022 sker på 
förskolan Kompassen och förskolan Gläntan samt Långängskolan och Fredriksbergskolan.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Verksamhetsbesök 2022

Page 9 of 86



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

9 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut under perioden 2021-11-23 - 2021-12-13 presenteras på 
nämndens sammanträde 14 december.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

10 - Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17 
(21/BIN/48)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde 14 december redovisas ärenden om kränkande behandling 
enligt skollagen 6 kap 10 § skollagen till huvudman perioden 2021-11-23 – 2021-12-13.

På beredningsutskottets sammanträde 30 november sker en delredovisning till huvudman.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 148 2021) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Redovisning av beslut enligt delegationsordningen 2.15 - 2.17
 6 kap 10 § grundskolan 21-11-23 - 21-12-07
 6 kap 10 § förskolan 21-11-23 - 21-12-07

Page 11 of 86



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

11 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 149 2021) 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
 - Fritidsavdelningen arbetar med att se över avtalen och samarbeten med föreningarna.
- Kulturskolan ordnar luciafirande tillsammans med Lions. Firandet sker 12 december 
i Adventskyrkan i Hallsberg.
Lokalplanering
 - Diskussioner pågår angående förskolelokaler i centrala Hallsberg till våren. Mer information om 
lokalplanering kommer på nämndens sammanträde.
IT
 - Bildningsförvaltningen ser för närvarande över befintliga system, för att kunna ha system som 
motsvarar kraven.
Information från förvaltningen

 Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

12 – Meddelanden Föredragande  

Ärendet i korthet 
Meddelanden till bildningsnämnden under perioden 2021-11-23 - 2021-12-13.
Anmälningar 

 /BIN/2126123 /BIN/2126123    Elevråd Stocksätterskolan november 2021
 /BIN/2126125 21/BIN/35-67    Beslut om statsbidrag för omsorg under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2021
 /BIN/2126161 21/BIN/35-68.1    Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 

inom förskolan och fritidshemmet. Information om avgiftsnivåer 2022. (2/2)
 /BIN/2126168 21/BIN/368-1.1    VB: Skolinspektionens granskning (2/2)
 /BIN/2126178 21/BIN/35-70    Beslut om redovisning av statsbidrag 

specialpedagogik för lärande 2020/2021
 /BIN/2126141 /BIN/2126141    Elevrådsprotokoll - 20210920
 /BIN/2126142 /BIN/2126142    Elevrådsprotokoll - 20211011
 /BIN/2126143 /BIN/2126143    Elevrådsprotokoll - 20211129
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

13 – Övriga meddelanden Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden får en muntlig föredragning av övriga inkomna och utgående meddelanden 
under perioden 2021-11-23 - 2021-12-13.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

14 – Övriga frågor Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-12-14  

15 – Sammanträdets avslutning Föredragande Ordförande 
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Delredovisning Nyanländas lärande

2

20/BIN/432
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-11-26 Dnr:20/BIN/432 

Delredovisning Nyanländas lärande

Ärendebeskrivning 
Samarbetet med Skolverket kring att höja kvaliteten i undervisningen och förbättra förutsättningarna 
för ökad måluppfyllelse hos nyanlända och flerspråkiga barn och elever pågår under perioden 2020-
2022. Samarbetet delredovisades för första gången den 15 december 2020 och ska nu delredovisas 
för andra gången den 15 december 2021 för att slutredovisas i december 2022. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna delredovisningen av 
Nyanländas lärande.

Ärendet 
Syftet med delredovisningen är att synliggöra förändringar och förbättringar i förhållande till 
uppsatta mål och effekter. Den ska ge huvudmannen och Skolverket en övergripande bild av hur 
insatserna har bidragit till att utveckla huvudmannens verksamhet mot högre måluppfyllelse samt 
beskriva eventuella avvikelser från överenskommelse och beslut. I bilagd delredovisning behandlas 
samtliga insatser inom samarbetet.

De insatser som genomförs i samarbetet med Skolverket görs utifrån att förbättra förutsättningarna 
för flerspråkiga barn och elever men förväntas bidra med positiva konsekvenser för samtliga barn 
och elever. I nulägesanalysen som genomfördes i uppstarten av samarbetet analyserades behoven 
inom samtliga verksamhetsformer på individ-, process och strukturnivå. Då framkom 
utvecklingsbehov inom områdena Styrning och utveckling av verksamheten, Undervisning och 
lärande samt Förutsättningar för lärande och trygghet. I bilagd delredovisning synliggörs att varje 
mål skrivits fram i syfte att förbättra förutsättningarna för barn och elever. Målen skrivs fram ur ett 
barnperspektiv och barnens rättigheter tagits i beaktande och följs upp systematiskt utifrån 
framställda mål.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Chatarina Lindvall Scharmer Jenny Stenmark

Förvaltningschef Utvecklingskoordinator

Bilagor
Delredovisning av Nyanländas lärande, Hallsbergs kommun
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2021

3

21/BIN/109
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2021-11-26 Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Drift -337 513 -364 014 -364 014 0

Investering -1 444 -2 500 -2 500 0

DRIFT

Ansvarig Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Förvaltningschef -21 353 -31 860 -29 750 2 110

Administrativ samordnare -74 677 -73 807 -73 807 0

Ansvarig Elevhälsan -6 841 -8 714 -7 864 850

Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola -16 837 -17 704 -18 604 -900

Rektor Vretstorp/Östansjö förskola -13 630 -16 335 -15 185 1 150

Rektor Stocksätterskolan -24 710 -26 254 -27 254 -1 000

Rektor Transtenskolan -21 547 -21 116 -23 716 -2 600

Rektor Långängskolan -25 391 -25 604 -27 804 -2 200

Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -16 184 -18 974 -17 874 1 100

Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -14 628 -16 742 -16 142 600

Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -17 782 -19 155 -19 415 -260

Rektor Pålsboda/Hjortkvarn förskola -13 081 -16 522 -14 622 1 900

Rektor Folkasboskolan -20 450 -20 810 -22 010 -1 200

Rektor Sköllersta grundskola/förskola -16 288 -17 430 -17 930 -500

Kulturchef -3 799 -4 602 -4 152 450

Bibliotekschef -5 199 -6 291 -5 891 400

Ansvarig Fritidsgårdar -2 048 -2 439 -2 139 300

Rektor Kulturskolan -3 005 -3 462 -3 462 0

Fritidschef -12 160 -11 238 -12 438 -1 200

Ansvarig Allébadet -7 903 -4 955 -3 955 1 000

Totalt BIN -337 513 -364 014 -364 014 0

Verksamhet Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Nämnd -232 -326 -326 0

Kultur & förening -2 254 -2 726 -2 276 450

Bibliotek -4 332 -5 161 -4 761 400

Kulturskola -2 969 -3 439 -3 439 0

Fritidsgårdar -2 053 -2 458 -2 158 300

Fritid -20 069 -16 174 -16 374 -200

Förskola/Öppna förskolan -93 718 -104 481 -101 261 3 220

Nattis -1 491 -1 208 -1 478 -270

Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -161 187 -166 917 -173 487 -6 570

Ledning & administration -26 140 -28 487 -26 307 2 180

Skolskjutsar -8 467 -9 842 -9 602 240

Elevstöd -8 877 -12 419 -11 569 850

Särskilda insatser personal -517 -1 409 -559 850

Modersmål -5 208 -4 254 -5 704 -1 450

Ej fördelad budget 0 -4 712 -4 712 0

Totalt BIN -337 513 -364 014 -364 014 0

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen
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HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Orsaker till avvikelse:

Prognosen för driftredovisningen per november pekar på en budget i balans. 

Prognosen är en budget i balans under förutsättning att förvaltningen blir kompenserade för de minskade 
intäkterna som varit i våra fritidsanläggningar pga. pandemin samt en budgetökning för lokalhyror som
förvaltningen inte blivit kompenserade för.

En osäkerhetsfaktor i prognosen för 2021 är och har hela tiden varit bedömningen av konsekvenserna till följd av 
Covid-19, både vad gäller intäkter och kostnader. Pandemin pågår fortfarande och påverkar våra verksamheter 
olika mycket och på olika sätt.

Prognoserna baseras på att inget oförutsätt händer i verksamheterna utan att det följer senaste månadernas 
trender och nivåer. November månad är inte stängd för bokföring så ökade kostnader kan tillkomma och göra att 
resultatet förändras.

Vi har enheter med negativa avvikelser. Orsakerna beror främst på behov av extra resurser och detta leder i 
många fall till att måluppfyllelsen på våra enheter sjunker. Rektorerna har anställt personal som är utöver 
tjänstefördelningen för att delvis kunna möta elevernas behov. 

Många av våra förskolor prognosticerar positiva avvikelser och det beror på en del olika faktorer. Man tillsätter 
inte vikarier i den omfattning man gjort tidigare utan försöker lösa det med befintlig personal samt att det är 
svårt att rektytera behöriga pedagoger till alla tjänster. 

Fritidsavdelningens verksamheter har under året varit hårt påverkat av Covid-19 och påverkats av restriktionerna 
som pandemin medfört. I prognosen för november månad har vi valt att redovisa avvikelserna för 
Fritidschef/Allébadet. Tillsammans prognosticerar de en avvikelse på - 200 tkr. 
Fritidsgården i ungdomshuset Kuben hade under våren bedrivit digital verksamhet via sociala medier och vissa 
utomhusaktiviteter men gården var inte öppen under våren och därför har man heller inte behövt göra lika 
mycket inköp.

Elevhälsan prognosticerar en positiv avvikelse som beror på att man haft personal frånvarande stora delar av året 
och de inte har ersatts av vikarier.

Modersmålsavdelningen prognosticerar en negativ avvikelse . Det är en avdelning som har stora behov men 
resurserna inte räcker till.

Kulturavdelningen, biblioteket och kulturskolan har under hela året anpassat sina verksamheter utifrån rådande
läge. Kulturavdelningen har utrett att alla bidrag till föreningar och stiftelser är utbetalda och därför blir det en 
förändring i denna månadsuppföljningen med + 250 tkr. Medräknat i denna prognosen är också tillkommande 
ökade kostnader för adventsfirande, inköp till modelljärnvägen samt inköp av konst.

Alla våra enheter har under året även fått en del kompensation som förbättrar prognoserna, t.ex. 
sjuklöneersättning och skolmiljarden. 

Bildningsförvaltningen äskar budgetökning, 213 tkr, för lokalhyror - Äppelundens kök och ventilation på 
Folkasboskolan ( halvårseffekt 2021 och helårseffekt 2022) som vi inte har blivit kompenserade för. 

Bildningsförvaltningen äskar ersättning från Kommunstyrelsen för minskade intäkter på fritidsavdelningen till 
följd av pandemin. 
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HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

INVESTERING

Projekt Utfall Budget Prognos Avvikelse 

70000 Inventarier -1 017 -1 600 -1 600 0

70002 Datainvesteringar och tillbehör 0 0 0 0

70008 Idrottsanläggningar -372 -900 -845 55

70010 Fordon -55 0 -55 -55

Ej fördelad budget 0 0 0 0

Totalt BIN -1 444 -2 500 -2 500 0

Orsaker till avvikelse:

Catharina Lindvall Scharmer, Förvaltningschef Ines Hadziosmanovic, Ekonom

Beslutad investeringsbudget för 2021 är 2,5 mnkr.

Projekt 70000 - Inventarier
99 tkr - Tillfälliga förskolelokalen i Pålsboda, Falkvägen - inköp av möbler och inredning.
54 tkr - Fredriksbergsskolan - installerat centralsuganläggning till träslöjden.
9 tkr - Vibytorp förskola - inköp av bord.
497 tkr - Transtenskolan - inköp av elevskåp,elevbord samt bänkskivor och stolar till arbetsplatser för 
pedagoger, markiser.
131 tkr - Förskola Norrgården - inköp av möbler och inredning.
43 tkr - Förskola Kompassen - inköp av tält samt möbler.
54 tkr - Förskola Östansjö - inköp av möbler.
18 tkr - Förskola Folkasbo - inköp av möbler.
24 tkr - Förskola Björkängen - inköp till köket.
89 tkr - Folkasboskolan - inköp till pedagogernas arbetsplatser.

Projekt 70008 - Idrottsanläggningar
22 tkr - Fotbollsmål till IP Hallsberg. 
24 tkr - Rastplatsmöbel (bänkbord). 
57 tkr - Renovering Svennevads badplats.
114 tkr - Gallabergssjön badplats, brygga, hopptorn etc.
155 tkr - Elljusspår Stocksätter - nytt underlag.

Projekt 70010 - Fordon
55 tkr - Inköp av bil från Sydnärkes utbildningsförbund.
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Budget 2022

4

21/BIN/193
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/BIN/193 

Budget 2022

Ärendebeskrivning 
En viktig del i 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 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 2022 samt den 
fortsatta processen framåt i arbetet. 

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

Ärendet 
En viktig del i 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 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 2022 samt den 
fortsatta processen framåt i arbetet.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
<Ange eventuella bilagor>
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Tema 2 frånvaro/närvaro grundskolan

5

21/BIN/357
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2021-11-26 Dnr:21/BIN/357 

Tema 2 frånvaro/närvaro grundskolan 

Ärendebeskrivning 
En elev i grundskolan har skolplikt och ska därför delta i den utbildning som anordnas såvida eleven 
inte är sjuk eller har annat skäl att utebli från skolarbetet. Om en elev utan giltig anledning uteblir 
från skolarbetet ska rektor ansvara för att kontakt upprättas mellan skolan och elevens 
vårdnadshavare. Vårdnadshavarna har det yttersta ansvaret för att barnet kommer till skolan. Därför 
är det viktigt att vårdnadshavarna kontinuerligt informeras om elevens skolsituation och frånvaro. 

Vid varje ordinarie nämndsammanträde rapporteras ekonomisk redovisning samt viss statistik som 
bland annat omfattar elevfrånvaron på samtliga skolenheter. Fyra gånger om året sker även en mer 
omfattande redovisning av olika teman i det systematiska kvalitetsarbetet som sker i 
verksamheterna. Tema nummer två handlar om frånvaro/närvaro. Varje rektor lämnar rapport kring 
sin/sina verksamheter, enligt bilaga.

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

Ärendet 
Varje förskola och skola ska arbeta närvarofrämjande och frånvaroförebyggande. Det innebär att 
man arbetar aktivt med faktorer som kan bidra till att alla barn och elevers rätt till utveckling, 
lärande, trygghet och studiero säkerställs. Det förebyggande arbetet utgår ifrån att förhindra att barn 
och elever är frånvarande utifrån en faktisk eller teoretisk identifierad risk. 

Rektor ansvarar för att verksamheten systematiskt och regelbundet arbetar med att främja närvaro 
och förebygga frånvaro. Detta sker i samråd med barn och elevhälsoteamen. Elever i de obligatoriska 
skolformerna ska delta i den verksamhet som skolan anordnar. Giltiga skäl att utebli från skolnärvaro 
är sjukdom eller ledighet som skolan har beviljat. Om en elev inte kommer till skolan och inte har 
något giltigt skäl ska vårdnadshavarna få information om det samma dag. Om en elev är borta från 
skolan ofta eller länge måste rektorn utreda orsaken till frånvaron. Det gäller oavsett om det är fråga 
om giltig eller ogiltig frånvaro. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens 
vårdnadshavare samt med elevhälsan. När skolan har påbörjat en utredning om en elevs frånvaro ska 
rektorn se till att huvudmannen får information om frånvaron så snart som möjligt.

Barnets bästa – redovisningarna är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda 
konsekvenser för barn.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2021-11-26 Dnr:21/BIN/357 

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef

Bilagor
Sköllersta skola
Folkasboskolan
Långängskolan
Transtenskolan
Stocksätterskolan
Östansjö skola
Fredriksbergskolan
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Sid 2 av 2 

Analys 
Skiljer sig frånvaron mellan årskurserna? 
Har frånvaron förändrats sett över tid? 
övrigt som vi ser och tänker kring frånvarostatistik. Till exempel: - pojkar/flickor 

___________________________________________________________________________ - flerspråkiga ___________________________________________ _ 
Vi ser inte någon skillnad mellan könen. Gällande frånvaron 20-49% tänker vi att pandemins 
restriktioner har ökat procenten. 

Åtgärder 
Såhär arbetar vi med att främja skolnärvaro på - skolnivå 

- gruppnivå
- individnivå

Vi följer rutinererna för ökad skolnärvaro. Pedagogerna arbetar efter stegen i frånvarotrappan. 
En gång i månaden stämmer mentorer av frånvaron och följer stegen. De tar vid behov kontakt 
med sina elever och vårdnadshavare. 

Underskrift 

Datum 

Hallsberg den 19 nov 2021 

Hallsbergs kommun 

Postadress 

694 80 Hallsberg 

Hemsida 

www.hallsberg.se 
Besöksadress 

Västra Storgatan 14 

Namnförtydligande, befattning, telefonnummer 

Namnförtydligande, befattning, telnr 

MumA-e!J5krrn � 

E-post
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Organisationsnr 

212000-1926 
Telefon Bankgiro 

0582-68 so 00 vx 577-3338 
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Tema 2 frånvaro/närvaro förskola och 
fritidshem

6

21/BIN/358
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2021-11-26 Dnr:21/BIN/358 

Tema 2 frånvaro/närvaro förskola och fritidshem

Ärendebeskrivning 
Trots att närvaro inte är obligatorisk i dessa verksamheter ska varje förskola och fritidshem arbeta 
närvarofrämjande och frånvaroförebyggande. Det innebär att man arbetar aktivt med faktorer som 
kan bidra till att alla barn och elevers rätt till utveckling, lärande och trygghet säkerställs. Trygghet 
och trivsel är viktiga faktorer för att barn och elever ska utvecklas så långs som möjligt. Det 
förebyggande arbetet utgår ifrån att förhindra att barn och elever är frånvarande utifrån en faktisk 
eller teoretisk identifierad risk. Underlag från förskolor och fritidshem presenteras.

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

Ärendet 
Trots att närvaro inte är obligatorisk i dessa verksamheter ska varje förskola och fritidshem arbeta 
närvarofrämjande och frånvaroförebyggande. Det innebär att man arbetar aktivt med faktorer som 
kan bidra till att alla barn och elevers rätt till utveckling, lärande och trygghet säkerställs. Trygghet 
och trivsel är viktiga faktorer för att barn och elever ska utvecklas så långs som möjligt. Det 
förebyggande arbetet utgår ifrån att förhindra att barn och elever är frånvarande utifrån en faktisk 
eller teoretisk identifierad risk. Underlag från förskolor och fritidshem presenteras.

Barnets bästa – redovisningarna är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda 
konsekvenser för barn.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef

Bilagor
Förskolorna Norrgården och Björkängen
Förskolorna Kompassen och Vibytorp samt dagbarnvårdarna
Förskolan Treudden
Förskolan Ekhagen 
Förskolorna Äppellunden och Tranängen
Förskolorna Sagobacken, Tallbacken och Östansjö
Förskolorna Gläntan, Folkasbo, Gullvivan, Hjorten samt fritidshemmet i Hjortkvarn
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2021-11-26 Dnr:21/BIN/358 

Folkasboskolans fritidshem
Sköllersta skolas fritidshem
Långängskolans fritidshem
Fredriksbergskolans fritidshem
Östansjö skolas fritidshem
Stocksätterskolans fritidshem
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Delegationsordning för bildningsnämnden

7

21/BIN/365
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-11-26 Dnr:21/BIN/365 

Delegationsordning för bildningsnämnden

Ärendebeskrivning 
Senast delegationsordning för bildningsnämnden reviderades var 30 september 2020. Nu behöver 
den ses över igen. Bildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till delegationsordning för 
bildningsnämnden, enligt bilaga.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna delegationsordning för 
bildningsnämnden. 

Ärendet 
Delegationsordningen för bildningsnämnden behöver revideras. 
- På flera positioner har delegat rektor särskolan strukits eller ändrats till samordnare särskolan. 
Hallsbergs kommun har ingen egen särskola och är då inte huvudman, men hemkommun för elever i 
särskolan. 
- Delegationsbesluten för position 2.15 – 2.17 finns i systemet Draftit, utifrån 6 kap 40 § 
kommunallagen. Bildningsnämnden, i egenskap av huvudman, får fortsatt en redovisning av 
upprättade, pågående och avslutade ärenden varje beredningsutskott och nämndsammanträde. 
- Position 2.16, 2.17, 3.14, 9.3 samt 12.1 har fått ändrade delegater och på position 9.2 har rektor 
förskola lagts till. 
- Hela kapitel 12 har tagits bort, förutom position 12.10, som i den nya versionen fått 
positionsnummer 12.1.

Barnets bästa - Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda
konsekvenser för barn.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson

Förvaltningschef Enhetschef administration

Bilagor
Delegationsordning för bildningsnämnden
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Delegationsordning för 
bildningsnämnden

Beslutad av: Bildningsnämnden 
Datum: 
Ärendenummer: 21/BIN/365

Kontakt
E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se 
Telefon: 0582-68 50 00
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Förkortningar

AB = Allmänna bestämmelser

BU = Beredningsutskottet

FL = Förvaltningslagen

KL = Kommunallagen

LAS = Lagen om anställningsskydd

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LL = Lotterilagen

MBL = Medbestämmandelagen

OSL = Offentlighets- och sekretesslagen

PBL = Plan- och bygglagen

Sf = Skolförordningen

SFS = Svensk författningssamling

SL = Skollagen

SN = Socialnämnden

TF = Tryckfrihetsförordningen

DL = Diskrimineringslagen

PSL = Patientsäkerhetslagen

PDL = Patientdatalagen

SOSFS = Socialstyrelsens föreskrifter

HSLF-FS = Socialstyrelsens föreskrifter

GDPR = General Data Protection Regulation
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Bildningsnämndens delegationsordning

Med stöd av 6 kap 37 - 39 §§ (KL) uppdrar bildningsnämnden åt ett utskott, åt en ledamot eller
ersättare, eller åt en anställd i kommunen att besluta i ärenden i den omfattning som anges i denna 
delegationsordning. Syftet med delegationsbestämmelserna är att avlasta nämnden främst i löpande 
rutinärenden. Delegering innebär överlåtelse av en beslutsfunktion. Delegaten träder in i
bildningsnämndens ställe.

För delegationsordningen gäller följande

1. Nämndens delegerade beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör myndighets- 
utövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
(6 kap 38 § punkt 3 KL).

2. Delegationsbeslut skall anmälas på första nämndsammanträdet efter tidpunkten för beslutet.
Anmälningsförfarandet är viktigt även för beräkning av överklagandetiden. Besluten samlas i pärm 
som ledamot före och under sammanträdet har att tillgå. Här skall framgå vem som fattat beslutet, 
vad ärendet avser, tidpunkt och diarienummer/löpnummer. (Se särskild blankett).

3. Ordförande och vid förhinder av denne 1:e vice ordförande och vid förhinder för de
två förstnämnda 2:e vice ordförande har rätt att besluta på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

4. Förvaltningschefen ges rätt att överlåta sin delegerade beslutsrätt enligt delegations- 
ordningen till annan anställd inom kommunen. Förvaltningschefen informerar nämnden om 
förekommen vidaredelegering (7 kap 6 § KL). De beslut som fattas av vidaredelegat ska
återrapporteras till förvaltningschefen. Dessa delegater har i sin tur inte rätt att vidaredelegera.

Rättslig verkan

Beslut i delegation har samma rättsliga verkan som om de hade fattats av nämnden. Beslutsrätten 
överförs helt till delegaten. Nämnden kan inte ändra ett beslut som fattats med stöd av delegation. 
Däremot kan nämnden när som helst återta sitt delegationsbemyndigande.

Delegat har rätt att överlämna ärende inom delegerad ärendegrupp till nämnden för beslut. Detta 
ska ske när beslut kan bedömas ha principiell betydelse.

Besvär över nämndbeslut

Varje kommuninvånare kan överklaga nämndbeslut hos Förvaltningsrätten, enligt
13 kap KL. Det överklagade beslutet blir i dessa fall föremål för laglighetsprövning enligt 13 kap 8 § KL.
I vissa fall kan även själva sakfrågan bli föremål för prövning i högre instans. Detta anges i 
delegationsordningen i förekommande fall.
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1. Allmänna ärenden

Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

1.1 Beslut i så brådskande 
ärenden att nämndens
avgörande inte kan avvaktas

Ordförande
Ersättare 1:e resp 2:e 
vice ordförande

6 kap 39 § KL

1.2 Ersättare för delegat enligt 
fastställd delegationsordning

Chefen för respektive 
delegat

1.3 Prövning av att skrivelse med 
överklagande getts in i rätt tid 
och avvisande av försent
inkommet överklagande

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

45 § FL

1.4 Beslut huruvida omprövning 
ska ske med anledning av
besvär över delegationsbeslut

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

1.5 Beslut om omprövning av 
beslut

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

39 § FL

1.6 Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän 
handling till enskild eller 
annan myndighet samt
uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till 
enskild

Förvaltningschef
Rektor förskola/skola 
Kulturchef
Bibliotekschef (inom 
resp. ansvarsområde) 
Fritidschef
Vid förhinder registrator

2 kap 14 § TF
6 kap 2 § OSL
6 kap 7 § OSL
10 kap 4 § första 
stycket OSL
10 kap 14 § första 
stycket OSL

1.7 Beslut i fråga om jäv hos 
tjänsteman under 
myndighetsutövning

Förvaltningschef 18 § FL

1.8 Beslut att avvisa ombud eller 
biträde

Förvaltningschef
Rektor förskola/skola 
Kulturchef
Bibliotekschef

14 § FL

1.9 Beslut att det överklagade 
beslutet tillsvidare inte ska 
gälla

Överinstansen 48 § FL

1.10 Plan- och byggärenden av 
mindre vikt för nämndens 
ansvarsområde

Förvaltningschef PBL

1.11 Yttrande och svar till
- Skolinspektionen
- Barn- och elevombudet
- Allmän förvaltningsdomstol
- Skolväsendets
överklagandenämnd
- Diskrimineringsombuds- 
mannen
Allmän förvaltningsdomstol i

Förvaltningschef Gäller inte 
ärenden av
principiell karaktär
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ärenden gällande 
tilläggsbelopp

1.12 Yttrande och svar till
Riksdagens ombudsmän (JO)

Förvaltningschef Gäller inte 
ärenden av
principiell karaktär

2. Organisation
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

2.1 Läsårets förläggning Skolchef 3 kap 3 § Sf

2.2 Skoldagens längd Rektor skola 3 kap 4 § Sf

2.3 Fastställande av studiedagar, 
lovdagar utöver sportlov och 
påsklov

Skolchef 3 kap 2 § Sf

2.4 Ytterligare undervisningstid 
utöver den garanterade tiden

Rektor skola 9 kap 3 § Sf

2.5 Fastställande av allsidigt
utbud av ämnen för elevens 
val

Rektor skola 9 kap 8 § Sf

2.6 Anordnande av del av 
undervisningen på elevens
umgängesspråk år 1 - 6 (finska
även år 7 - 9)

Rektor skola 9 kap 12 § Sf Skall anmälas till 
Statens
Skolinspektion

2.7 Beslut om fördelning av 
timplanens timmar

Rektor skola 9 kap 4 § Sf

2.8 Anordnande av språkval Rektor skola 9 kap 5 § Sf

2.9 Fördelning av elever i
grundskolan innebärande 
avsteg från vårdnadshavarnas 
önskemål

Skolchef 10 kap 30 § SL

2.10 Engelskspråkig undervisning 
för elever som vistas i Sverige 
under en begränsad tid

Rektor skola 9 kap 14 § Sf

2.11 Fördelning av elever på 
nationella ämnesprov i 
biologi, fysik eller kemi

Rektor skola 9 kap 21 § Sf

2.12 Mottagande av elev från 
utlandet

Rektor skola 4 kap 2 § Sf

2.13 Tillsyn och inspektion av 
ickekommunal förskola,
fritidshem och pedagogisk 
omsorg

Skolchef 26 kap 4 § SL

2.14 Upprätta plan mot kränkande 
behandling

Rektor förskola/skola 6 kap 8 § SL

2.15 Skyndsamt utreda uppgivna 
kränkningar och vidta skäliga 
åtgärder
(barn/barn, elev/elev)

Rektor förskola/skola 6 kap 10 § SL  Finns i Draftit
 (utifrån 6 kap 
 40 § KL)
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2.16 Skyndsamt utreda uppgivna 
kränkningar och vidta skäliga 
åtgärder
(personal/barn eller elev)

Verksamhetschef 
förskola/skola

 Finns i Draftit
 (utifrån 6 kap 
 40 § KL)

2.17 Skyndsamt utreda uppgivna 
kränkningar och vidta skäliga 
åtgärder
(rektor/barn eller elev)

Skolchef

3. Enskilda ärenden
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

3.1 Mottagande av elev i 
särskolan

Samordnare särskolan 7 kap 5 § SL

3.2 Avgöra om elev i grundsär- 
skolan huvudsakligen ska läsa 
ämnen eller ämnesområden

Rektor särskolan 11 kap 8 § SL  Positionen är inte   
aktuell så länge 
kommunen inte 
bedriver egen 
särskola

3.3 Övergång från särskola till 
grundskola

Samordnare särskolan 7 kap 5 § SL I samråd med 
rektor för
mottagande skola

3.4 Integrering av särskoleelev i 
grundskolan eller vice versa

Rektor skola
Samordnare särskolan

7 kap 9 § SL

3.5 Försöksperiod för elev i annan 
skolform

Rektor skola
Samordnare särskolan

7 kap 8 § SL I samråd med 
rektor för
mottagande skola

3.6 Beslut om att elevs skolplikt 
upphör

Rektor skola 7 kap 14 § SL

3.7 Fullgörande av skolgång i 
kommunens grundskola och 
särskola

Rektor skola 7 kap 22 § SL

3.8 Placering av elev i annan 
skolenhet med hänsyn till 
övriga elevers trygghet och 
arbetsro

Skolchef 10 kap 30.2 § SL

3.9 Föreläggande till elevens 
vårdnadshavare att fullgöra 
sina skyldigheter

Skolchef 7 kap 23 § SL

3.10 Föreläggande förenat med 
vite

Beredningsutskottet 7 kap 23 § SL
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3.11 Mottagande av elev från 
annan kommun i grundskolan

Rektor skola 10 kap
25 - 27 §§ SL

3.12 - och särskolan Rektor särskolan 11 kap
25 - 26 §§ SL

Positionen är inte   
aktuell så länge 
kommunen inte 
bedriver egen 
särskola

3.13 Överenskommelse om elevs 
skolgång i annan kommun
eller annan verksamhet

Rektor skola 10 kap 24 § SL

3.14 - och i särskolan Samordnare särskolan 11 kap 24.2 § SL

3.15 Uppskjuten skolstart 
(skolplikt)

Verksamhetschef 
förskola/skola

7 kap 10 § SL

3.16 Tidigare skolstart Rektor skola 7 kap 11 § SL

3.17 Tillfälle att fullfölja
utbildningen senast två år 
efter det att skolplikten 
upphört

Rektor skola
Samordnare särskolan

7 kap 16 § SL

3.18 Anordnande av särskild 
undervisning (ex sjukhus)

Rektor skola 24 kap 17 § SL

3.19 Beslut om särskild 
undervisning i hemmet

Rektor skola 24 kap 22 § SL

4. Skolskjuts
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

4.1 Undervisning om vad eleverna 
ska iaktta för undvikande av
olycka

Rektor skola 2 § Förordningen 
om skolskjutsning 
SFS 1970:340

4.2 Bifall till skolskjuts i de fall 
skolskjutsregler uppfylles, 
eller avslag till skolskjuts då
skolskjutsregler inte uppfylls 
och vårdnadshavare inte anför 
särskilda skäl i sin ansökan
- särskoleelev

Skoladministratör 10 kap 32 § SL

11 kap 31 § SL

4.3 Bifall till/avslag på ”ansökan 
om skolskjuts på grund av 
särskilda skäl”
- särskoleelev

Beredningsutskottet 10 kap 32 § SL

11 kap 31 § SL

4.4 Bifall till/avslag på ”ansökan 
om skolskjuts vid växelvis 
boende
- särskoleelev

Beredningsutskottet 10 kap 32 § SL

11 kap 31 § SL

4.5 Beslut om skolskjuts för elev i 
fristående skola inom 
kommunen
- grundsärskola

Beredningsutskottet 10 kap 40 § SL

11 kap 39 § SL
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5. Ärenden gällande förskoleklass
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

5.1 Överenskommelse med annan 
kommun om att denna i 
förskoleklass ska ta emot barn 
som kommunen ansvarar för 
och vice versa

Rektor skola 9 kap 12 - 13 §§ 
SL

5.2 Mottagande av elev från 
annan kommun i
förskoleklassen vid särskilda 
skäl

Rektor skola 9 kap 13 § SL Finns i Procapita

5.3 Fördelning av elever i 
förskoleklass på skolenhet 
innebärande avsteg från 
vårdnadshavares önskemål

Skolchef 9 kap 15 § SL

6. Ärenden gällande förskola
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

6.1 Beslut om plats i förskola Rektor förskola 8 kap 4 - 6 §§ SL Finns i Procapita

6.2 Erbjudande om förskoleplats 
om barnet av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling i 
form av förskola

Rektor förskola 8 kap 7 och
9 §§ SL

Finns i Procapita

6.3 Överenskommelse med annan 
kommun om att denna i sin 
förskola ska ta emot barn som 
kommunen ansvarar för och
vice versa

Rektor förskola 8 kap 12 - 13 §§ 
SL

6.4 Mottagande i förskolan av 
barn från annan kommun vid 
särskilda skäl

Rektor förskola 8 kap 13 § SL
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7. Ärenden gällande fritidshem
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

7.1 Beslut om plats i fritidshem Rektor skola 14 kap 3 - 5 och
10 §§ SL

Finns i Procapita

7.2 Erbjudande om fritidshems- 
plats om barnet av fysiska, 
psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av fritidshem

Rektor skola 14 kap 6 § SL Finns i Procapita

7.3 Överenskommelse med annan 
kommun om att denna i
fritidshem ska ta emot barn 
som kommunen ansvarar för 
och vice versa

Rektor skola
Samordnare särskolan

14 kap § SL

8. Elevhälsans medicinska insats
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

8.1 Anmäla till IVO vid ny 
verksamhet och förändring av 
verksamhet inom hälso- och 
sjukvårdens område

Verksamhetschef 
elevhälsan

2 kap 1 – 3 §§ 
PSL
SOSFS 1998:13

8.2 Upprätta ledningssystem, det 
vill säga rutiner och processer 
med syfte att förebygga 
vårdskador

Verksamhetschef 
elevhälsan

3 kap 1 – 2 §§ 
PSL
3 kap 1 – 3 §
SOSFS 2011:9

8.3 Utreda och analysera 
händelser, med syfte att hitta 
bakomliggande orsaker och ta 
fram förebyggande åtgärder

Verksamhetschef 
elevhälsan

3 kap 3 § PSL
5 kap 1 §
SOSFS 2011:9

8.4 Anmäla till IVO händelser som 
medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig 
vårdskada

Verksamhetschef 
elevhälsan

3 kap 5 § PSL

8.5 Informera vårdtagare som är 
drabbade av en vårdskada

Verksamhetschef 
elevhälsan

3 kap 8 § PSL
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8.6 Anmäla till IVO vid skälig 
anledning att befara att en 
person med legitimation för 
yrket inom hälso- och 
sjukvården kan utgöra en fara 
för patientsäkerheten

Verksamhetschef 
elevhälsan

3 kap 7 § PSL

8.7 Ta emot och besvara klagomål 
från vårdtagare och 
närstående

Verksamhetschef 
elevhälsan

3 kap 8 § PSL

8.8 Upprätta årlig 
kvalitetsberättelse

Verksamhetschef 
elevhälsan

7 kap 1 §
SOSFS 2011:9

8.9 Upprätta årlig 
patientsäkerhetsberättelse

Verksamhetschef 
elevhälsan

3 kap 10§ PSL 
7 kap 2 §
SOSFS 2011:9

8.10 Upprätta 
informationssäkerhetspolicy 
med rutiner kring 
dokumentation och hur 
personuppgifter behandlas

Verksamhetschef 
elevhälsan

3 kap 4 §
HSLF-FS 2016:40

8.11 Dokumentera riskanalyser 
utifrån händelser där 
information inte behandlas 
säkert, incidenter och 
åtgärder för att förebygga 
dessa. Årligen sammanställa 
dessa i 
patientsäkerhetsberättelsen

Verksamhetschef 
elevhälsan

3 kap 5 – 6 §§
HSLF-FS 2016:40
4 kap 3 § PDL

9. Personalärenden
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

9.1 Besked om bisyssla Förvaltningschef AB 8 §

9.2 Beslut att låta icke-behörig
bedriva undervisning mer än 6 
månader

Rektor skola
Rektor förskola

2 kap 19 § SL

9.3 Beslut om ställföreträdande 
rektor

Verksamhetschef 
förskola/Skola

2 kap 9 § SL
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10. Ekonomiärenden
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

10.1 Ombudgetering av centralt 
anslag, ofördelad budget, till 
verksamheter inom
förvaltningen

Förvaltningschef 6 kap 6 § KL Se BUN § 60/2005

10.2 Ombudgetering mellan
verksamhetsansvariga om de 
är överens

Förvaltningschef 6 kap 6 § KL Se BUN § 60/2005

10.3 Ombudgetering mellan 
verksamheter inom
rektorsområdet/ 
motsvarande

Förvaltningschef
Rektor förskola/skola 
Kulturchef
Bibliotekschef 
Fritidschef

6 kap 6 § KL Se BUN § 60/2005

10.4 Fastställa grund- och ev 
tilläggsbelopp för barn i 
fristående förskola

Ekonom EA 
Förvaltningschef

8 kap 20 - 23 §§ 
SL

10.5 Fastställa grund- och ev 
tilläggsbelopp för elev i 
fristående förskoleklass

Ekonom EA 
Förvaltningschef

9 kap 19 - 21 §§ 
SL

10.6 Fastställa grund- och ev 
tilläggsbelopp för elev i 
fristående grundskola

Ekonom EA 
Förvaltningschef

10 kap
37 - 39 §§ SL

10.7 Fastställa grund- och ev 
tilläggsbelopp för elev i 
fristående grundsärskola

Ekonom EA 
Förvaltningschef

11 kap
36 - 38 §§ SL

10.8 Fastställa grund- och ev 
tilläggsbelopp för barn i 
fritidshem med enskild 
huvudman

Ekonom EA 
Förvaltningschef

14 kap
15 - 17 §§ SL

10.9 Fastställa grund- och ev
tilläggsbelopp för pedagogisk 
omsorg i enskild regi

Ekonom EA 
Förvaltningschef

25 kap
11 - 13 §§ SL

10.10 Fastställa självkostnad vid 
mottagande enl 8 kap 13.1 § 
SL, samt fastställa
ersättningsbelopp när annan 
kommun tagit emot
förskolebarn enl 
8 kap 13.2 § SL

Ekonom EA 
Förvaltningschef

8 kap 17 § SL

10.11 Fastställa självkostnad vid 
mottagande enl 9 kap 13.1 § 
SL, samt fastställa
ersättningsbelopp när annan 
kommun tagit emot elev i

Ekonom EA 
Förvaltningschef

9 kap 16 § SL
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förskoleklass enl 
9 kap 13.2 § SL

10.12 Fastställa självkostnad vid 
mottagande enl 10 kap 24 - 26
§§ SL, samt fastställa
ersättningsbelopp när annan 
kommun tagit emot elev i
grundskolan enl 10 kap 
27 § SL

Ekonom EA 
Förvaltningschef

10 kap 34 § SL

10.13 Fastställa självkostnad vid 
mottagande enl 11 kap 24 - 25
§§ SL, samt fastställa
ersättningsbelopp när annan 
kommun tagit emot elev i
grundsärskolan enl 11 kap 26
§ SL

Ekonom EA 
Förvaltningschef

11 kap 33 § SL

10.14 Fastställa självkostnad vid 
utbildning i fritidshem om
elev mottagits enl 9 kap 13.1
§, 10 kap 24 - 26 §§ eller 11 
kap 24 - 25 §§ SL, samt
fastställa ersättningsbelopp 
när annan kommun tagit emot 
elev i fritidshem i andra fall

Ekonom EA 
Förvaltningschef

14 kap 14 § SL

10.15 Överenskomma med
internationell skola om bidrag

Förvaltningschef 24 kap 4 § SL

10.16 Beslut om att anta anbud och 
ingående av avtal/ramavtal 
vid upphandling för 
bildningsnämnden

Förvaltningschef

10.17 Beslut om att förlänga och 
säga upp avtal för 
bildningsnämnden

Förvaltningschef

10.18 Beslut om att upphäva 
upphandlat avtal för 
bildningsnämnden

Förvaltningschef

11. Kultur och förening
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

11.1 Tillstånd att ordna lotteri Kulturchef 
Fritidschef

11 - 12 §§ LL

11.2 Utseende av kontrollant för 
beviljat lotteri och fastställa 
arvode för denne

Kulturchef 
Fritidschef

49 § LL
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11.3 Meddela varning/återkalla 
lotteritillstånd

Kulturchef 
Fritidschef

51 § LL

11.4 Startbidrag Kulturchef 
Fritidschef

Enligt bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

11.5 Aktivitetsstöd Kulturchef 
Fritidschef

Enligt bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

11.6 Projektbidrag upp till och med 
5000 kr

Kulturchef 
Fritidschef

Enligt bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

11.7 Projektbidrag över 5000 kr Kultur- och
fritidsutskottet

Enligt bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

11.8 Kulturföreningsbidrag Kulturchef 
Fritidschef

Enligt bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

11.9 Evenemangsbidrag Kulturchef 
Fritidschef

Enligt bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

11.10 Anläggningsbidrag Kulturchef 
Fritidschef

Enligt bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

11.11 Kartbidrag Kultur- och
fritidsutskottet

Enligt bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

11.12 Samordnade bidrag till 
Sydnärkeföreningar samt 
studieförbund

Kulturchef 
Fritidschef

11.13 Bidrag till fritidsgårdar i 
kommunen

Kulturchef 
Fritidschef

12. Ärenden gällande Dataskyddsförordningen, GDPR
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

12.1 Underteckna 
personuppgiftsbiträdesavtal

Berörd 
tjänsteavtalstecknare i 
förvaltningen

Art. 28 DSF 
(GDPR)
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13. Deltagande i kurser
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

13.1 Nämndledamot/ersättare Ordförande

14. Särskild delegation i krissituation
14. Se nedan

Position 14

Särskild delegationsordning att gälla vid förvaltningschefs oplanerade frånvaro längre än en 
arbetsdag.

 Förvaltningschefsskapet förordnas verksamhetschef förskola/skola exklusive kontorschefsskapet 
över förvaltningens kontor. Under motsvarande tid utses även verksamhetschef förskola/skola till 
ersättare med full beslutanderätt i kommunens katastrofledningsgrupp.

Om även tillförordnad förvaltningschef blir oplanerat frånvarande ska ny ersättare utses enligt 
ordinarie delegationsordningens punkt 1.1, det vill säga i första hand av bildningsnämnden. Om 
beslutet brådskar kan ordförande alternativt 1:e vice ordförande alternativt 2:e vice ordförande 
besluta i nämndens ställe.

 Förvaltningschefen överlåter ansvaret för kontorschefskapet över
förvaltningens kontor till i första hand verksamhetschef förskola/skola och vid dennes förfall, 
administrativ enhetschef. 

Om båda dessa delegater är oplanerat frånvarande ska ny ersättare utses enligt ordinarie
delegationsordningens punkt 1.1, det vill säga i första hand av bildningsnämnden. Om beslutet 
brådskar kan ordförande alternativt 1:e vice ordförande alternativt 2:e vice ordförande besluta i 
nämndens ställe.
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Vid beslut i frågor där gränsdragningsproblem kan råda, gäller tillförordnad förvaltningschefs beslut.

Om samtliga ovan utsedda delegater är oplanerat frånvarande samtidigt fattas
erforderliga beslut enligt ordinarie delegationsordning för bildningsnämnden, se under 
punkt 1.1.

Ovanstående gäller inte om tidigare beslut finns fattat i annan ordning.

3. Anmälan av i delegation fattade beslut

Följande arbetsrutiner för anmälan av delegationsbeslut gäller.

1. Beslut enligt delegationsordningen redovisas av delegaten, om inget dokument finns sedan 
tidigare upprättas beslutet på särskild blankett (bilaga 1) med numrering enligt nedan.

Fk - 001 osv Förvaltningskontoret och biblioteket 
OkS - 001 osv Områdeskontoret Stocksätterskolan 
OkT - 001 osv Områdeskontoret Transtenskolan 
OkF - 001 osv Områdeskontoret Folkasboskolan
K - 001 osv Kulturskolan
Kuö - 001 osv Kulturavdelningen övrigt 
Fa - 001 osv Fritidsavdelningen

Numreringen görs årsvis.

Delegationsbeslut ska diarieföras på respektive område/motsvarande.

2. Förvaltningskontoret tar fram förteckning över delegationsbeslut, som utgör underlag för 
sammanträdesprotokollet, genom Platina.

3. Efter anmälan till bildningsnämndens sammanträde arkiveras förteckningen 
tillsammans med sammanträdesprotokollet. 
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Datum

2020-09-30 20/BIN/59
Sida

17(18)

 

Delegat

Position Område/enhet

Ärende

Beslut

Beslutsdatum och omfattar tiden

På bildningsnämndens vägnar Bilaga

Befattning

Anteckning (t ex anvisning om Skolväsendets överklagandenämnd)
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Verksamhetsbesök 2022

8

21/BIN/366
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-11-26 Dnr:21/BIN/366 

Verksamhetsbesök 2022

Ärendebeskrivning 
Datum för verksamhetsbesök 2022 beslutade nämnden på sammanträdet i oktober. Plats för 
verksamhetsbesök vårterminen 2022 behöver fastställas.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår beredningsutskottet utarbeta ett förslag till plats för
verksamhetsbesök vårterminen 2022.

Ärendet 
Under år 2020 planerade bildningsnämnden sammanlagt åtta verksamhetsbesök. Under vårterminen 
besökte nämnden Sköllersta skola, Stocksätterskolan samt Transtenskolan. Besöket på
Östansjö skola fick ställas in. Under höstterminen genomförde nämnden besök på Östansjö skola 
samt Folkasboskolan. Besöken på Långängskolan samt Transtenskolan ställdes in på grund av då 
rådande omständigheter. Under de första nio månaderna 2021 kunde inga verksamhetsbesök 
genomföras. Därefter har nämnden besökt Sköllersta skola samt Stocksätterskolan och 9 december 
besöker nämnden Transtenskolan. Det planerade besöket på Långängskolan skjuts upp till 2022. 
Datum för verksamhetsbesök 2022 beslutade nämnden på sammanträdet i oktober. Plats för 
verksamhetsbesök vårterminen 2022 behöver nu fastställas.

Det är positivt för verksamheterna att ansvarig nämnden besöker verksamheterna för att få en 
inblick i och kunskap om hur verksamheterna bedrivs. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson

Förvaltningschef Enhetschef administration
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Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17

10

21/BIN/48
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-11-26 Dnr:21/BIN/48 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 14 december redovisas ärenden om kränkande behandling 
enligt skollagen 6 kap 10 § skollagen till huvudman perioden 2021-11-23 – 2021-12-13.

På beredningsutskottets sammanträde 30 november sker en delredovisning till huvudman.

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

Ärendet 
Enligt skollagen 6 kap 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn 
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring uppgivna kränkningar är enligt delegationsordningen för bildningsnämnden, 
position 2.15 – 2.17 delegerat till olika funktioner, såsom rektor eller skolchef.

På bildningsnämndens sammanträde 14 december redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2021-11-23 – 2021-12-13. På beredningsutskottets sammanträde 
redovisas också hittills inkomna anmälningar till huvudman om kränkande behandling.

Ärendet betraktas som ett informationsärende och en barnkonsekvensanalys görs endast vid 
beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson

Förvaltningschef Enhetschef administration

Bilagor
Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-11-23 – 2021-12-13, grundskolan
Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-11-23 – 2021-12-13, förskolan
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