
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

  Bildningsnämnden 

Tid Plats
 08:30-12:00 Kommunhuset Hallsberg, Sottern/Digitalt

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)
Tomas Wetterberg (V)
Andreas Zakrisson (C)
Sawpon Reza (M)
Helén Svensson (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Vakant . (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  2021-08-24  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning 
1. Mötets öppnande
2. Tjänstgörande ersättare
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälan om jäv
5. Val av justerare

Page 2 of 45



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

2 – Presentation av nya rektorer Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Presentation av nya rektorn på Stocksätterskolan i Hallsberg, Sara Tärnqvist Ahlström, 
samt nya rektorn på Sköllersta skola och förskolor i Sköllersta, Niklas Avenstierna, på 
nämndens sammanträde 24 augusti.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

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

Föredragande Ines Hadziosmanovic, 
Catharina Lindvall-Scharmer 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen lämnar ekonomisk uppföljning och lägesredovisning för 
bildningsnämndens verksamheter juli 2021 enligt bilaga.
Beslutsunderlag bifogas handlingarna innan nämndens sammanträde 24 augusti 2021.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 79 2021) 
Ärendet föredras muntligt av Ines Hadziosmanovic. Mer information samt beslutsunderlag 
kommer på nämndens sammanträde 24 augusti.
Beslut fattas på nämndens sammanträde 24 augusti.
Förslag till beslut
Beslut fattas på nämndens sammanträde 24 augusti.
Beslutsunderlag 

 Ekonomisk uppföljning juli
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

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

Ärendebeskrivning
En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma 
av aktuella förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En 
annan viktig del är 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 § 80 2021) 
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 24 augusti.
Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 24 augusti. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse budget 2022
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

5 - Måluppfyllelse vårterminen 2021, efter 
genomförd lovskola (21/BIN/77)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer, Madelene Wistrand 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen ger en kompletterande bild av skolresultaten för de elever som 
slutade skolår 6 och 9 vårterminen 2021. Resultatet för årskurs är något förändrat i och med 
att några elever lyckades bli godkända efter genomförd lovskola.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 81 2021) 
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 24 augusti.
Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 24 augusti.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse slutbetyg efter lovskola 2021
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

6 - Liv & hälsa ung (21/BIN/246) Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer, Madelene Wistrand 

Ärendebeskrivning
Liv &amp; hälsa ung är en undersökning om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 
Undersökningen genomförs av Region Örebro län och skolelever i årskurs 7, 9 samt år 2 på 
gymnasiet deltar i undersökningen.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 82 2021) 
Catharina Lindvall-Scharmer informerar utskottet kort om ärendet. Mer 
information kommer på nämndens sammanträde. Rapporten finns att ta del av på Region 
Örebro läns hemsida.
Beslut fattas på nämndens sammanträde 24 augusti.
Förslag till beslut
Beslut fattas på nämndens sammanträde 24 augusti.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Liv  hälsa ung
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

7 - Handlingsplan samarbete för barnets 
bästa (21/BIN/217)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 gällande Samverkan 
kring barn och unga som riskerar att fara illa har bildningsförvaltningen och social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen arbetat fram en gemensam plan för samverkan. Dokumentet 
beskriver och förtydligar samverkan mellan socialtjänsten och skolan i Hallsbergs kommun. 
Planen kommer att implementeras i verksamheterna under hösten 2021. 

Ärendet skulle behandlas på sammanträdet i juni, men bilagan saknades. Därför tas 
ärendet om på nämndens sammanträde i augusti. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 83 2021) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga beslutet till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Handlingsplan samarbete för barnets bästa
 Handlingsplan för samverkan för barnets bästa
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

8 - Rapport från sommaren 2021 (21/BIN/247) Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen rapporterar om de aktiviteter som ägt rum under sommaren 2021.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 84 2021) 
Catharina Lindvall-Scharmer informerar utskottet kort om ärendet. Mer information 
kommer på nämndens sammanträde.
Beslut fattas på nämndens sammanträde 24 augusti.
Förslag till beslut
Beslut fattas på nämndens sammanträde 24 augusti.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Rapport sommaren 2021
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

9 - Avsägelser och fyllnadsval 2021 (21/BIN/245) Föredragande  

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval kommer att ske för vakanta ledamotsplatsen i kultur- och fritidsutskottet.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 85 2021) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta:
att välja Oscar Lundqvist (SD) till ledamot i kultur- och fritidsutskottet.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

10 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut under perioden 2021-06-15 - 2021-08-23 presenteras på nämndens 
sammanträde 24 augusti.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

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

Föredragande  

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde 18 maj redovisas ärenden om kränkande behandling 
enligt skollagen 6 kap 10 § skollagen till huvudman perioden 2021-06-15 – 2021-08-23.

 På beredningsutskottets sammanträde 10 augusti sker en delredovisning till huvudman.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 87 2021) 
Siw Lunander (S) ställer frågan om redovisningen av ärendet är tillräcklig. 
Bildningsförvaltningen tar med frågan för utredning.
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 position  2.15 – 2.17
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

12 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
Lokalplanering
IT
Information från förvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

13 – Meddelanden Föredragande  

Ärendet i korthet 
Meddelanden till bildningsnämnden under perioden 2021-06-15 - 2021-08-23.
Anmälningar 

 /BIN/2124511 /BIN/2124511    VB: Skrivelse angående bidragen till 
studieförbunden (2/2)

 /BIN/2124514 21/BIN/201-7    Inskickat svarsformulär
 /BIN/2124532 21/BIN/35-36    Beslut om statsbidrag för anställning av 

lärarassistenter för 2021
 /BIN/2124539 21/BIN/35-37    Beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärsteg för lärare för 2020/2021
 /BIN/2124574 21/BIN/35-39    Beslut om statsbidrag för höjda löner till lärare och 

vissa andra personalkategorier för 2020/2021
 /BIN/2124650 21/BIN/35-40    Beslut utökad satsning gällande tillfällig förstärkning, 

"Skolmiljarden"
 /BIN/2124654 21/BIN/35-41    Beslut om statsbidrag för fortbildning för 

specialpedagogik för 2020
 /BIN/2124694 21/BIN/126-8    Till Bildningsnämnden, delegationsbeslut enligt 

miljöbalken 2020-M0930 Kulturskolan
 /BIN/2124680 21/BIN/35-42    Personalförstärkningar inom elevhälsan och när det 

gäller specialpedagogiska insatser för 2021
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

14 – Övriga meddelanden Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden får en muntlig föredragning av övriga inkomna och utgående 
meddelanden under perioden 2021-06-15 - 2021-08-23.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

15 – Övriga frågor Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Under övriga frågor tog Ulrika Björklund (M) upp frågan om vilrum för elever till diskussion.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-08-24  

16 – Sammanträdets avslutning Föredragande Ordförande 
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2021

3

21/BIN/109
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2021-07-31 Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Drift -220 528 -362 714 -362 714 0
Investering -578 -2 500 -2 500 0

DRIFT
Ansvarig Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Förvaltningschef -17 669 -31 360 -19 360 12 000
Administrativ samordnare -44 025 -74 351 -74 851 -500
Ansvarig Elevhälsan -4 713 -8 714 -8 714 0
Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola -10 897 -17 704 -18 204 -500
Rektor Vretstorp/Östansjö förskola -8 486 -16 335 -15 735 600
Rektor Stocksätterskolan -16 480 -26 868 -28 368 -1 500
Rektor Transtenskolan -14 258 -21 116 -23 716 -2 600
Rektor Långängskolan -16 531 -24 989 -28 489 -3 500
Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -10 426 -18 430 -18 230 200
Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -9 451 -16 742 -16 542 200
Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -11 248 -19 155 -19 155 0
Rektor Pålsboda/Hjortkvarn förskola -8 592 -16 522 -15 922 600
Rektor Folkasboskolan -13 788 -20 810 -23 110 -2 300
Rektor Sköllersta grundskola/förskola -10 577 -17 430 -17 430 0
Kulturchef -2 612 -4 602 -4 602 0
Bibliotekschef -3 131 -6 291 -5 991 300
Ansvarig Fritidsgårdar -1 363 -2 439 -2 439 0
Rektor Kulturskolan -1 986 -3 462 -3 462 0
Fritidschef -8 459 -10 438 -11 438 -1 000
Ansvarig Allébadet -5 836 -4 955 -6 955 -2 000

Totalt BIN -220 528 -362 714 -362 714 0

Verksamhet Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Nämnd -156 -326 -326 0
Kultur & förening -1 415 -2 726 -2 726 0
Bibliotek -2 582 -5 161 -4 861 300
Kulturskola -1 967 -3 439 -3 439 0
Fritidsgårdar -1 364 -2 458 -2 458 0
Fritid -14 299 -15 374 -18 374 -3 000
Förskola/Öppna förskolan -57 853 -104 481 -102 454 2 027
Nattis -838 -1 208 -1 208 0
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -106 009 -167 576 -176 476 -8 900
Ledning & administration -16 950 -28 487 -17 614 10 873
Skolskjutsar -5 197 -9 842 -9 642 200
Elevstöd -7 939 -11 760 -11 760 0
Särskilt stöd personal -401 -1 409 -1 409 0
Modersmål -3 558 -4 254 -5 754 -1 500
Ej fördelad budget 0 -4 212 -4 212 0

Totalt BIN -220 528 -362 714 -362 714 0

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Page 19 of 45



HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Orsaker till avvikelse:

Prognosen för driftredovisningen per juli är osäker men pekar på en budget i balans. En budget i balans är något 
vi hela tiden eftersträvar och arbetar för. 

Inga större förändringar har gjorts sedan månadsuppföljningen jan-maj- Förändringar i prognoserna kan komma 
att ske i delårsbokslutet. 

En osäkerhetsfaktor i prognosen för 2021 är bedömningen av konsekvenserna till följd av Covid-19, både vad 
gäller intäkter och kostnader. 

Vi har enheter med negativa avvikelser som behöver hanteras. 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.

Modersmålsavdelningen prognosticerar ett underskott vilket har följt med från tidigare år. Det är en avdelning 
som har stora behov men resurserna inte räcker till samtidigt som ersättningen från Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har sjunkit. Ett utredningsuppdrag har påbörjats gällande gemensam organisation 
för Sydnärke. 

Vi har fått medel från Kommunstyrelsen (2 mnkr år 2021) till stöd för nyanlända och flerspråkiga elever som ska 
användas för att öka måluppfyllelsen och förbättra undervisningens kvalitet. 

Fritidsavdelningens verksamheter har under året varit hårt påverkat av Covid-19 och påverkats av restriktionerna 
som pandemin medför. Alléhallens bad, gym, ishall & kommunens idrottshallar har under året hållt stängt med 
undantag för viss verksamhet men har nu öppnat för fler besökare. 

Kulturavdelningen inkl bibliotek & kulturskolan anpassar sina verksamheter utifrån rådande läge. 

Under ledning & administration ligger den största delen av våra statsbidrag från Skolverket, 
barnomsorgsavgifterna varav en positiv avvikelse. Det är en förklaring till att prognosen är budget i balans.

Förändringar inom våra verksamheter kan komma att göras med kort varsel och det är något vi aldrig kan 
förutse.
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HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

INVESTERING
Projekt Utfall Budget Prognos Avvikelse 

70000 Inventarier -306 0 0 0
70002 Datainvesteringar och tillbehör 0 0 0 0
70008 Idrottsanläggningar -217 0 0 0
70010 Fordon -55 0 0 0
Ej fördelad budget 0 -2 500 -2 500 0

Totalt BIN -578 -2 500 -2 500 0

Orsaker till avvikelse:

Catharina Lindvall Scharmer, Förvaltningschef Ines Hadziosmanovic, Ekonom

Beslutad investeringsbudget för 2021 är 1, 8 mnkr.  

På Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-13 beslutades att överföra 700 tkr från 2020 till årets 
investeringsbudget, därav investeringsbudget 2,5 mnkr.

Projekt 70000 - Inventarier
99 tkr - Tillfälliga förskolelokalen i Pålsboda, Falkvägen, har gjort inköp för att kunna möblera i sin lokal och 
bedriva sin verksamhet.
54 tkr - Fredriksbergsskolan har installerat centralsuganläggning. 
9 tkr - Vibytorp förskola har gjort inköp av bord.
144 tkr - Transtenskolan har köpt in elevskåp och bänkskivor till arbetsplatser för pedagoger. 

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.

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
Datum:2021-08-04 Dnr:21/BIN/193 

Budget 2022

Ärendebeskrivning 
En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av aktuella 
förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan viktig del är 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 av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av aktuella 
förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan viktig del är att 
göra prioriteringar och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt som är önskvärt. En del av 
årets budgetprocess innefattar även att ta fram förslag på eventuella kommande effektiviseringar.  
Det osäkra läget som uppstått i och med Covid-19 kommer att påverka processen. 
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2022. Nämnden 
informeras även om den fortsatta processen framåt.  Ärendet vid detta nämndsammanträde 
betraktas som ett informationsärende och en barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

☐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 Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef Ekonom
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Måluppfyllelse vårterminen 2021, efter 
genomförd lovskola

5

21/BIN/77
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-07-13 Dnr:21/BIN/77

Måluppfyllelse vårterminen 2021, efter genomförd lovskola

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen ger en kompletterande bild av skolresultaten för de elever som slutade skolår 
6 och 9 vårterminen 2021. Resultatet för årskurs är något förändrat i och med att några elever 
lyckades bli godkända efter genomförd lovskola.

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

Ärendet 
Bildningsförvaltningen ger en kompletterande bild av skolresultaten för de elever som slutade skolår 
6 och 9 vårterminen 2020. Resultatet för årskurs 9 är något förändrat i och med att några elever 
lyckades bli godkända efter genomförd lovskola. Gymnasiebehörighet och meritvärden redovisas. 

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef
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Liv & hälsa ung

6

21/BIN/246
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-08-04 Dnr:21/BIN/246 

Liv & hälsa ung

Ärendebeskrivning 
Liv & hälsa ung är en undersökning om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 
Undersökningen genomförs av Region Örebro län och skolelever i årskurs 7, 9 samt år 2 på gymnasiet 
deltar i undersökningen. 

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

Ärendet 
Liv & hälsa ung är en undersökning om ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa som genomförs 
av Region Örebro län. Alla elever i årskurs 7 och 9 samt i år 2 på gymnasiet i Örebro län erbjuds vart 
tredje år att delta i den ordinarie undersökningen som sedan 2005 har genomförts sju gånger, nu 
senast 2020. Eleverna har besvarat frågorna i undersökningen under vecka 5-9 2020 via en digital 
enkät som genomförs på lektionstid. Resultaten används bland annat som underlag vid beslut och 
prioriteringar inom Region Örebro län, kommunerna och andra organisationer, samt är ett stöd i 
skolornas hälsofrämjande arbete. Nämnden informeras om resultatet av undersökningen.

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

☐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
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Handlingsplan samarbete för barnets bästa

7

21/BIN/217
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-08-04 Dnr:21/BIN/217 

Handlingsplan samarbete för barnets bästa

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 gällande Samverkan kring barn 
och unga som riskerar att fara illa har bildningsförvaltningen och social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen arbetat fram en gemensam plan för samverkan. Dokumentet beskriver 
och förtydligar samverkan mellan socialtjänsten och skolan i Hallsbergs kommun. Planen kommer att 
implementeras i verksamheterna under hösten 2021. 

Ärendet skulle behandlas på sammanträdet i juni, men bilagan saknades. Därför tas ärendet om på 
nämndens sammanträde i augusti. 

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

Ärendet 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 gällande Samverkan kring barn 
och unga som riskerar att fara illa har bildningsförvaltningen och social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen arbetat fram en gemensam plan för samverkan. Dokumentet beskriver 
och förtydligar samverkan mellan socialtjänsten och skolan i Hallsbergs kommun. Planen kommer att 
implementeras i verksamheterna under hösten 2021.

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

☐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
Handlingsplan samverkan för barnets bästa
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1 Inledning
Samverkan innebär att: någon eller några tillför sina specifika resurser, 
kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att 
genomföra.

För att alla barn ska få sina behov tillgodosedda behöver ibland flera olika 
verksamheter samverka vilket kan se ut på många olika sätt. Ibland kan 
samverkan handla om att information ges till andra berörda verksamheter om 
pågående insatser för att på så sätt underlätta för barnet i olika avseenden. I 
andra fall kan det behövas en mer omfattande samverkan där flera insatser ges 
samtidigt för att uppnå önskat resultat.

Det finns en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 
att fara illa, som regleras av lagstiftningen (SoL 2001:453, HSL 2017:30, skollag 
2010:800). Socialtjänsten har enligt lag (SoL 2001:453) det yttersta ansvaret för 
att barn får det stöd de behöver och att samverkan sker.

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn har ett stort ansvar för att tidiga insatser 
kommer till stånd inom ramen för respektive verksamhet samt samverka med 
andra när behov finns.

För att samverkan ska fungera tillfredsställande krävs att samverkan är väl 
förankrad i verksamheterna. För att få till stånd en långsiktig samverkan är det 
viktigt att samverkan bygger på funktion istället för person.

En annan del är samsyn. Samsyn handlar här om en ömsesidig respekt för och tillit 
till varandras uppdrag och kompetens. Det bör finnas kunskap om varandras 
regelverk, lagstiftning och verksamhet för att undvika missförstånd.

Ansvaret för att ge barn och ungdomar i behov av annat stöd än vad den egna 
familjen kan ge måste ses i ett samlat perspektiv, där samhällets resurser 
utnyttjas optimalt oavsett förvaltnings- eller huvudmannagränser. Skola och 
socialtjänst har ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomar i kommunen 
mår bra och utvecklas positivt, och tidigt identifiera barn och ungdomar som av 
fysiska, psykiska eller sociala skäl har behov av insatser och stöd i sin utveckling. 

Samverkan är inte ett mål i sig, utan ett medel för att uppnå målet 

• att barn som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en 
ogynnsam utveckling på individ- och eller gruppnivå 

• att barnet ska få stöd och skydd från samhället utifrån en helhetssyn 

• att barnet ska vara i fokus 
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1.1 Syfte och mål
Syftet med denna plan är att förtydliga hur samverkan ska ske, samt att beskriva 
vissa strategier som syftar till att stärka samverkan mellan socialtjänsten och 
skolan i Hallsbergs kommun. 

1.2 Organisation och ansvarsområden

Socialnämnd/Bildningsnämnd

Styrgrupp för samverkan

Arbetsgrupper för olika 
projekt

1.2.1 Styrgruppens ansvar
Styrgruppen för samverkan har ett övergripande ansvar för samtliga samarbeten 
mellan bildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Styrgruppen ska en gång per år följa upp och utvärdera samverkan mellan 
förvaltningarna. Styrgruppen består av områdeschef IFO, enhetschef IFO, 
verksamhetschef för elevhälsan, verksamhetschef för förskola-skola, och 
förvaltningschef för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, samt 
förvaltningschef för bildningsförvaltningen. Sammankallande för styrgruppen är 
förvaltningschef för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

1.2.2 Arbetsgruppers ansvar
Arbetsgrupper kan bildas utifrån olika samverkansprojekt. Till exempel kring 
arbete med skolfrånvaro, ANDT-frågor m m. Dessa bildas i samråd med 
chefer/rektorer som finns i verksamheterna som berörs, och förankras i 
styrgruppen. Arbetet i olika arbetsgrupper kan med fördel styra innehållet i 
samverkansträffar som hålls för alla medarbetare inom elevhälsa och barn och 
familj. I samtliga arbetsgrupper ska enhetschef IFO och verksamhetschef elevhälsa 
medverka. 
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1.2.3 Nämndernas ansvar
Social- och arbetsmarknadsnämnden och Bildningsnämnden ska i mars månad få 
information om genomförda insatser från föregående år samt fortsatt arbete. 

1.2.4 Årshjul för samverkan

Januari
• Styrgruppsmöte

Mars
• Rapport till nämnd

Maj
• Samverkansträff 

Juni
• Avstämning chef 
för elevhälsa och 
Barn/familj

Augusti
• Styrgruppsmöte

November
• Samverkansträff

1.3 Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för att uppföljning av planen sker årligen. 

2 Beskrivning av verksamheter

2.1 Socialtjänst
Socialtjänsten har enligt lag det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar ska få 
det stöd och hjälp som de behöver. Socialnämndens yttersta ansvar att förhindra 
att barn utvecklas ogynnsamt fråntar inte andra myndigheter - förskolan, skolan 
och hälso- och sjukvården, att inom ramen för sina åligganden svara för 
verksamheter som syftar till att främja personlig och social utveckling hos barn 
och motverka social utslagning eller marginalisering. 
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Socialtjänstens uppmärksamhet ska i första hand riktas till barn som löper risk att 
skadas till hälsa eller utveckling, dvs. barn som far illa. 

För att kunna fullfölja sina skyldigheter är socialtjänsten beroende av sina 
samverkanspartners, där skolan är en av dem. Skolpersonalens kunskap om hur 
barnen fungerar i skolmiljön, på fritiden och om deras hemförhållanden är en 
mycket viktig och nödvändig information för socialtjänsten vid sociala utredningar 
om vilka insatser som är lämpliga till skydd och stöd till enskilda barn och 
ungdomar. 

Enligt socialtjänstens mål skall barnperspektivet (SoL1:2) särskilt beaktas när 
åtgärder rör barn med hänsyn till vad barnets bästa kräver. 

2.1.1 Anmälningsskyldighet och tjänstemannaansvar 
Alla anställda i en myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldiga 
att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om 
något som gör att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd (SoL14:1 
andra stycket). I anmälningsskyldigheten ingår också att myndigheter, 
befattningshavare och andra yrkesverksamma med barn och ungdom är skyldiga 
att lämna till socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för 
utredningar av barns behov av skydd (SoL 14:1 fjärde stycket). Detta innebär att 
den som har misstankar om att ett barn eller en ungdom far illa i skolan, i hemmet 
eller på fritiden, oavsett vad oron eller misstankarna gäller, såsom fysisk eller 
psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, missbruk, kriminalitet eller annan social 
utsatthet eller misär, skall utan dröjsmål anmäla detta till socialtjänsten. 

2.1.2 Egen ansökan – hänvisning från skolan 
Skolan kan alltid hänvisa föräldrar och barn att själva ta kontakt med 
socialtjänsten om de har bekymmer och behöver någon form av hjälp eller 
bistånd. Då skolan hänvisar någon att själva kontakta socialtjänsten fråntar det 
inte skolan skyldigheten att anmäla om förhållandena är sådana att 
anmälningsskyldighet föreligger. 

2.1.3 Anmälan till socialtjänsten 
Den som i sin yrkesutövning i offentlig tjänst kommer i kontakt med barn och 
ungdomar som far illa, är skyldig att kontakta socialtjänsten. 

Misstankarna om att ett barn riskerar att fara illa behöver inte vara bekräftade 
och anmälaren behöver inte spekulera i orsakerna till eventuella tecken på att 
barn far illa eller i skuldfrågan. 

Skolpersonal kan vända sig till social-och arbetsmarknadsförvaltningens 
mottagningsgrupp för rådgivning, anmälan samt brådskande ärenden. Efter 
kontorstid kan kontakt tas med socialjouren.

2.1.4 Vad ska anmälan innehålla? 
Av anmälan bör barnets persondata framgå såsom fullständigt namn, 
personnummer, adress, vårdnadshavarnas namn, adress och telefonnummer, 
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samt var barnet befinner sig vid anmälan. Det är viktigt att anmälan innehåller så 
fullständiga och korrekta uppgifter som möjligt och att anmälaren tydligt 
redovisar och beskriver vad skolans oro eller misstanke består i och vad som 
föranlett anmälan, samt på vilket sätt skolan om möjligt har försökt att hjälpa 
barnet. Även tidigare kontakt med barnets familj, tidigare insatser som skolan 
erbjudit eller känner till bör framgå av anmälan, liksom namn på anmälaren och 
kontaktpersoner. 

2.1.5 Information till vårdnadshavarna 
Den som gör en anmälan till socialtjänsten ska informera vårdnadshavarna om att 
en anmälan har gjorts och varför. Kopia lämnas sedan på anmälan till 
vårdnadshavarna. Efter anmälan är det lämpligt med ett gemensamt möte mellan 
skolan, ansvarig socialtjänsthandläggare, barnet och dennes vårdnadshavare. 
Socialtjänsten ansvarar för att mötet kommer till stånd. Syftet med mötet är att 
gemensamt gå igenom anmälan för att undvika misstolkningar samt tydliggöra för 
barnet, dennes familj och socialtjänsten vad skolans oro eller misstanke består av. 
Under mötet är det lämpligt att komma överens om hur återkoppling kan göras till 
skolan under utredningstiden. Vårdnadshavare kan dock säga nej till att någon 
återkoppling sker. Det finns några viktiga tillfällen då vårdnadshavare inte ska 
informeras om att anmälan görs. Det är när misstanke finns om att barnet utsätts 
för brott av sin egen vårdnadshavare eller andra till barnet närstående i form av 
fysisk och/eller psykisk misshandel samt sexuella brott.

2.1.6 Förhandsbedömning om att inleda eller inte inleda utredning 
Socialtjänstlagen säger: ”Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av 
vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och 
som kan föranleda någon åtgärd från nämnden” (SoL11:1 första stycket). Det 
betyder att när en anmälan kommit till socialtjänsten görs en förhandsbedömning 
för att bedöma om det finns skäl att omedelbart inleda en utredning eller inte. 
Om beslut fattas att utredning ska inledas ska en utredningsplan upprättas och 
delges vårdnadshavarna. 

2.1.7 Utredningen 
En social utredning är en kartläggning av det enskilda barnets hemförhållanden, 
skolsituation med mera. Det underlag som socialtjänsten utgår från vid 
bedömningen kan bestå av information från skolan, barnets nätverk, andra 
relevanta uppgiftslämnare och myndigheter såsom hälso- och sjukvården, polis 
med flera som har skyldighet att lämna ut uppgifter till en utredning hos 
socialtjänsten. Utredningen ska vara allsidig och objektiv och grundad på insamlad 
information. Den ska belysa såväl positiva som negativa förhållanden. Syftet är att 
ta reda på om barnet får sina behov tillgodosedda eller om det finns behov av 
stöd och hjälp till en förändring. Utredning görs enligt Barnets Behov i Centrum 
(BBiC). Socialtjänsten har skyldighet att utreda ett barns situation och behov 
oavsett vilken inställning vårdnadshavarna har till det. Framkommer det någon 
uppgift där vårdnadshavaren vill framföra en annan åsikt, skall detta framkomma i 
utredningen.
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2.1.8 Utredningstid 
Utredningen skall genomföras snabbt, ske i nära samarbete med vårdnadshavare 
och barn samt leda till beslut senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl 
får beslut fattas att förlänga utredningstiden.

2.1.9 Förebyggande och främjande generella insatser/Tidiga insatser 
Kontinuerlig kunskapsöverföring om varandras verksamheter är en grundläggande 
byggsten för att förbättra samverkan i individärenden. Återkommande möten är 
viktiga för att informera varandra om resurser, begränsningar och planer och för 
att diskutera det gemensamma ansvarsområdet. 

När det gäller generella insatser – som riktar sig till alla - finns socialförvaltningens 
förebyggande och främjande verksamhet Familjeteamet. Familjeteamet arbetar 
bland annat med enskild rådgivning, barngrupper och olika föräldrastödsprogram. 
Föräldrar kan själva söka stöd hos familjeteamet för sig och sitt/sina barn.

2.2 Förskola och skola
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 
vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmet främja barns och 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare.

2.2.1 Förskolans uppdrag
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 
trygg omsorg. Förskolan ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap 
och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Verksamheten ska utgå från en 
helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet (Skollag kap 8, paragraf 2).

2.2.2 Skolans uppdrag
Skolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.
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2.2.3 Skolan ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande
Elevers utveckling och lärande ska främjas i skolan och för att kunna uppnå detta 
behöver skolan arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. Detta arbete 
sker på individ, grupp- och organisationsnivå och är en del av skolans verksamhet 
som behöver ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete.

2.2.4 Främjande arbete: stärka barns välbefinnande
Hälsofrämjande arbete i skolan handlar om att bibehålla och stärka barns och 
elevers välbefinnande. Det bör utgå från salutogena, tvärvetenskapliga och 
systemteoretiska perspektiv och bör ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Det 
kan exempelvis handla om att främja ett gott skolklimat och en god lärandemiljö.

2.2.5 Förebyggande arbete: stärka skyddsfaktorer och arbeta med riskfaktorer
Det förebyggande arbetet i skolan handlar om att stärka skyddsfaktorer och att 
identifiera riskfaktorer som man sedan arbetar med. Arbetet utgår från 
kunskapen om vad som leder till svårigheter att nå utbildningens mål. Det kan 
även baseras på kunskaper om aktuell elevgrupp, till exempel utifrån resultat på 
enkäter m m. Riskfaktorer kan till exempel vara om elever upplever att skolan är 
otrygg, eller att studieron brister i skolan. Riskfaktorer för hälsa kan också vara om 
det finns elever vars levnadsvanor på sikt kan påverka måluppfyllelsen. Till 
exempel om man har elever som har svårigheter med sömn eller liknande.

2.2.6 Åtgärdande arbete: stödjande insatser
Skolan kan även behöva arbeta med åtgärdande insatser för att ge stöd. Tidig 
upptäckt och tidiga insatser är framgångsfaktorer i det åtgärdande arbetet. 
Åtgärdande arbete kan på organisationsnivå vara insatser riktade till elever med 
hög frånvaro eller insatser där man arbetar med åtgärder i lärmiljön för flera 
elever. Men det kan även vara insatser på individnivå till exempel insatser som 
särskilt stöd eller stödjande samtal med elever utifrån skolrelaterad problematik. 
Det åtgärdande arbetet kan ge viktiga erfarenheter och vara vägledande även för 
det främjande och förebyggande arbetet framåt.

3 Vårdnadshavares ansvar
Föräldrabalken innehåller grundläggande regler om förhållandet mellan barn och 
föräldrar. Barn har enligt föräldrabalken rätt till omvårdnad, trygghet och en god 
fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 
utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 

Den som har vårdnaden om ett barn, oftast föräldrarna, har ett ansvar för barnets 
personliga förhållanden och skall se till att barnets behov av omvårdnad m.m. blir 
tillgodosedda. Vårdnadshavare ansvarar även för att barnet får den tillsyn som 
behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter och 
bevakar att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. 
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I skollagens 7 kap 20§ finns specificerat vårdnadshavarens ansvar för barnets 
skolgång. 

”den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin 
skolplikt” (skollagen 2010). 

Föräldrabalkens regler om vårdnad m.m. ändrades den 1 oktober 1998. 
Ändringarna syftar bl.a. till att betona principen om barnets bästa. Genom 
ändringarna har regleringen av frågor om vårdnad, boende och umgänge tydligt 
knutits till barnkonventionens principer. I en övergripande bestämmelse slås fast 
att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla beslut som rör vårdnad, 
boende och umgänge. När beslut fattas skall hänsyn tas till barnets vilja med 
beaktande av barnets ålder och mognad.

4 Strategier för samverkan

4.1 Vardaglig samverkan
Barn och ungdomar med ett omfattande vårdbehov och där föräldrarna samtidigt 
behöver stöd i sitt föräldraskap är en viktig grupp för samverkan. Skolan och 
hemmet har ett gemensamt ansvar för barnens utveckling. För att skolan skall ha 
förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag krävs därför att samverkan med hemmet 
fungerar och att barnet får tillräcklig omsorg i hemmet. 

Stöd till familjen ges i första hand genom socialtjänstens öppenvårdsinsatser. Ett 
nära samarbete mellan alla inblandade kring ett sådant barn är en förutsättning 
för en framgångsrik vård och skolgång.

När samverkan sker beträffande en enskild individ kan bestämmelserna om 
sekretess utgöra ett hinder för vilka uppgifter som kan lämnas ut. Genom att den 
enskilde ger sitt samtycke till att uppgifter lämnas vidare kan detta bli möjligt 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 12 kap. 2 §). 

För att ha möjlighet att diskutera enskilda ärenden öppet krävs att 
vårdnadshavare har gett sitt samtycke till detta. Vårdnadshavaren kan när som 
helst ta tillbaka samtycket till sekretesslättnaden och om ärendet övergår från 
frivilliga råd- och stödinsatser till anmälan/utredning måste samtycket förnyas. 
Skulle vårdnadshavaren inte ge sitt samtycke till sekretesslättnad kan ingen 
information lämnas från socialtjänsten till skolan.

4.2 Samverkan kring placerade barn
Placerade barn och unga har samma rätt till utbildning och skolgång som andra 
barn och unga. För att den rätten ska säkras krävs samverkan mellan 
socialtjänsten och skolan. Placerade barns och ungas skolgång kan vara 
problematisk. Som grupp har dessa barn en hög risk för ogynnsam utveckling över 
tid. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för dessa barn senare i livet är 
hur de lyckas i skolan. 
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Frånvaron av ”skolmisslyckanden” har visat sig vara den starkaste skyddande 
faktorn för en gynnsam utveckling. Skolgången ska vara en högt prioriterad fråga 
för socialtjänsten. Det måste finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan skola och 
socialtjänst för att säkerställa en obruten skolgång för placerade barn och unga 
när placeringen medför skolbyte. Placerade barns skolgång och hälsa är ett 
gemensamt ansvar för Bildningsförvaltningen och Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen vid alla uppföljningar av ett placerat barn. 
Bildningsförvaltningen ska bevaka att det placerade barnet/eleven får den 
skolgång den har rätt till och medverka på uppföljning på individnivå. Stödet som 
ska ges till placerade barn och unga innebär inga tillkommande åtaganden för 
kommunen utan det bygger helt på rådande författningsreglering.

4.3 Samverkansvårigheter/förbättring 
I händelse av att en eller bägge parter upplever att det finns svårigheter eller ser 
möjligheter till förbättringar kring pågående eller nya samverkansformer, ska de 
tas upp i följande ordning. 

1. Lyftas med närmaste chef

2. Lyftas till verksamhetschef

3. Lyftas till styrgruppen för övergripande samverkan
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-07-12 Dnr: 21/BIN/247

Version 1.3

Rapport från sommaren 2021

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen rapporterar om de aktiviteter som ägt rum under sommaren 2021.

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

Ärendet 
Även om många verksamheter minskar i omfattning eller helt tar sommarlov så är det andra 
verksamheter som har sin högsäsong under sommaren. Bildningsförvaltningen redovisar sommarens 
aktiviteter; sommarutställning, kolloverksamhet, lovskola, Allébadet, fritidshem och förskolor med 
mera.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2021-08-04 Dnr:21/BIN/48 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 18 maj redovisas ärenden om kränkande behandling enligt 
skollagen 6 kap 10 § skollagen till huvudman perioden 2021-06-15 – 2021-08-23.

På beredningsutskottets sammanträde 10 augusti 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 24 augusti redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2021-06-15 – 2021-08-23.

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.

☐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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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2021-08-04 Dnr:21/BIN/48 

Bilagor
Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-06-15 – 2021-08-23
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