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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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2 - Tertialrapport, januari – april 2021, för 
bildningsnämndens verksamheter (21/BIN/194)

Föredragande Ines Hadziosmanovic, 
Catharina Lindvall-Scharmer 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari - april 2021 med väsentliga 
händelser, uppföljning av ekonomi och åtgärder för budget i balans bildningsnämndens 
verksamheter enligt bilaga. Beslutsunderlag bifogas handlingarna innan nämndens 
sammanträde alternativt på bordet på nämndens sammanträde den 18 maj 2021.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 50 2021) 
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 18 maj. 
Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 18 maj. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari - april 2021
 Tertialrapport, januari - april 2021
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3 - Lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter 2021 (21/BIN/109)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter maj 
2021 enligt bilaga. Den ekonomiska uppföljningen sker genom tertialrapport.
Beslutsunderlag bifogas handlingarna innan nämndens sammanträde 18 maj 2020.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 51 2021) 
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 18 maj.
Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 18 maj.
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4 - Budget 2022 samt flerårsplan 2023 och 
2024 (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 en plan för 2023-2024. Nämnden informeras även om den 
fortsatta processen och planeringen med att ta fram budgetramar 2022.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 52 2021) 
Ines Hadziosmanovic och Catharina Lindvall-Scharmer informerar utskottet muntligt om 
arbetet med budget 2022. Barn och elevantalet behöver justeras, då det ökat.
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse budget
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5 - Lovskola (21/BIN/197) Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Skolans viktigaste uppdrag är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Lovskola är en av alla insatser som genomförs för elever som riskerar 
att inte nå målen. Information delges om planeringen av sommarskola och hur övrig 
lovskola genomförts.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 53 2021) 
Catharina Lindvall-Scharmer informerar utskottet om ärendet. Nämnden får en 
sammanställning av lovskola tidigare under läsåret samt information om sommarlovskola 
2021 på sammanträdet 18 maj. 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse lovskola
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6 - Bästa skolkommun 2020 (21/BIN/198) Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Lärarförbundet tar varje år fram en rankning Bästa skolkommun som sätter fokus på 
kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. De utser Sveriges bästa 
skolkommuner för att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare 
goda förutsättningar. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 54 2021) 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Lärarförbundet gör årligen en rakning över 
Sveriges skolkommuner. Utifrån olika kriterier tittar de på landets 290 kommuner och hur 
de skapar förutsättningar för lärare och elever. Hallsberg har sjunkit något 2020 jämfört 
med åren innan. 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse bästa skolkommun
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7 - Avgift för fristående huvudman för 
ansökan angående fristående 
förskola/fritidshem (21/BIN/196)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan 
pedagogisk verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha sin 
verksamhet.

En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka 
om godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan 
pedagogisk omsorg. Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om 
godkännande för fristående förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 55 2021) 
Ordförande föredrar ärendet. Nämnden har tidigare fattats beslut om ärendet, juni 2021. 
Det beslutet behövde förtydligas. Ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige. 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Bildningsnämnden tar tjänsteskrivelsen som sin egen.

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

• Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt 
godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i avgift 
från 1 juni 2021.

• Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte 
anordnas vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet 
ska betala 12 000 kronor i avgift från den 1 juni 2021.

• Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, 
ska betala 12 000 kr i avgift från den 1 juni 2021.

I och med detta beslut upphävs tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige, § 51 KF 2020. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse avgift ansökan enskild förskola-fritidshem
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8 - Bildningsförvaltningens IT-enhet 
(21/BIN/195)

Föredragande Samuel Jiménez 
Sanabria 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningens IT-enhet: beskrivning av organisation, uppdrag och funktioner.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 56 2021) 
IT-strateg Samuel Jiménez Sanabria kommer till nämndens sammanträde och föredrar 
ärendet.
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 18 maj. 
Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 18 maj.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningens IT-enhet
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9 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut under perioden 2021-04-20 - 2021-05-17 presenteras på nämndens 
sammanträde 18 maj.
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10 - 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 2021-04-20 – 2021-05-17.

På beredningsutskottets sammanträde 4 maj sker en delredovisning till huvudman.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 58 2021) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  2.15 – 2.17
 Anmälan till huvudman 2021-04-20 - 2021-05-17, BIN
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11 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen 
Lokalplanering
IT
Information från förvaltningen
 - 2 beslut om avstängning av elev har inkommit till bildningsförvaltningen.
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12 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden informeras om inkommande/utgående skrivelser 2021-04-20 - 2021-05-
17.
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13 – Övriga frågor Föredragande  

Ärendebeskrivning 
- Granskning av revisorerna
 Ordförande informerar att bildningsnämnden kommer att granskas av Hallsbergs 
kommuns revisorer. Granskningen utförs av PwC. Syftet med granskningen är att att 
bedöma om bildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig utbildning som ger elever det 
stöd och den stimulans som behövs för att eleverna ska nå en hög måluppfyllelse. 
Nämndens presidium kommer att ingå i granskningen som sker under maj månad.
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14 – Sammanträdets avslutning Föredragande  
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Tertialrapport, januari – april 2021, för 
bildningsnämndens verksamheter

2

21/BIN/194
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-04-29 Dnr:21/BIN/194 

Tertialrapport, januari – april 2021, för bildningsnämndens 
verksamheter

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari - april 2021 med väsentliga händelser,
uppföljning av ekonomi och åtgärder för budget i balans bildningsnämndens verksamheter enligt
bilaga. Beslutsunderlag bifogas handlingarna innan nämndens sammanträde alternativt på bordet på
nämndens sammanträde den 18 maj 2021.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att tertialrapport för januari - april
2021 för bildningsnämndens verksamheter läggs till handlingarna.

Ärendet 
Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari - april 2021 med väsentliga händelser,
uppföljning av ekonomi och åtgärder för budget i balans bildningsnämndens verksamheter enligt
bilaga. Beslutsunderlag bifogas handlingarna innan nämndens sammanträde alternativt på bordet på
nämndens sammanträde den 18 maj 2021.

 ☐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

Bilagor
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 Datum Sida 

Bildningsförvaltningen Tertial 2021 2021-05-11 2(7) 

 

Innehållsförteckning 

1 Väsentliga händelser .............................................................................. 3 

2 Ekonomi ................................................................................................. 5 

2.1 Driftredovisning Bildningsnämnd ........................................................... 5 

2.2 Investeringsredovisning Bildningsnämnd ............................................... 6 

3 Åtgärder för budget i balans ................................................................... 7 
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1 Väsentliga händelser 

Samtliga verksamheter i bildningsförvaltningen har under våren påverkats mycket 
av Covid-19. I skola och förskola har det varit ett ansträngt läge som påverkat både 
undervisning och bemanning. Periodvis har det varit hög frånvaro både bland 
elever och personal på vissa enheter. På Folkasboskolan har det bedrivits 
fjärrundervisning växelvis för årskurs 7 och 8 där en av årskurserna varit på 
skolan varannan vecka. Årskurs 9 har däremot haft närundervisning samtliga 
veckor. 

Trots det ansträngda läget i verksamheterna görs stora insatser för att ge våra 
elever alla möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 
Prognosen för andelen elever som kommer att bli behöriga till gymnasiets 
yrkesprogram är bättre än förra året, vilket är ett steg i rätt riktning men långt 
ifrån ett resultat som vi är nöjda med. Den obligatoriska lovskolan är en insats 
bland alla andra för att ge fler elever en möjlighet att bli behöriga. 

Stocksätterskolan har en ny rektor och en biträdande rektor har precis anställts. 
Rekrytering till biträdande rektor på Transten pågår. Det har varit svårt att 
rekrytera en rektor med ansvar för både förskola och skola i Sköllersta och därför 
har en tillfällig lösning under läsåret varit en tillförordnad rektor i respektive 
verksamhet. Ett nytt försök att rekrytera rektor kommer att göras under senare 
delen av våren. 

Vi har fler elever i våra skolor och förskolor. På Långängsskolan förbereds för att 
ha en paviljong på plats till hösten för att avlasta en trångbodd skola. För att 
hantera trängseln på förskolorna har det tillfälligt öppnats förskoleverksamhet på 
Västra Skolan i Hallsberg och i Pålsboda finns en provisorisk verksamhet på 
Falkvägen. Processen har startats för att bygga en ny förskola på söder som 
beräknas vara klar under 2023. 

För att skapa en hållbar skolorganisation i framtiden har ett beslut tagits om att en 
skolutredning ska genomföras. 

Ett nytt system, Draftit, har införts för att anmäla, utreda och avsluta misstänkta 
kränkningar som sker vi våra verksamheter. Systemet underlättar hanteringen för 
den som anmäler den misstänkta kränkningen och gör att processen blir tydligare 
och effektivare i hela styrkedjan. 

Skolcheferna i Sydnärke har enats om ett utredningsuppdrag gällande samverkan 
av gemensam organisation för modersmålsundervisning och studiehandledning på 
modersmålet. Syftet är att se över formerna för samarbete i dessa delar för att fler 
elever ska erbjudas modersmål och studiehandledning. Uppdraget ska vara 
genomfört i slutet av september. 

Ett regionalt samarbete, Att leda forskningsbaserad skolutveckling, har inletts med 
samtliga kommuner i Sydnärke, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Örebro 
universitet och Region Örebro län. Samarbetet ska pågå fram till 2025. Projektet 
innehåller två delprojekt, ett forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) och en 
lärprocess. FoU-projektets övergripande syfte är att utveckla hållbar samverkan 
mellan ingående parter kring forskningsbaserad skolutveckling, där fokus ligger på 
skolhuvudmannanivån. RUC leder en kontinuerlig lärprocess för regionens 
skolchefer och verksamhetschefer. Vid dessa workshops för kommunchefer, 
skolpolitiker, skolchefer och verksamhetschefer kommer de forskningsresultat 
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som framkommer i FoU-projektet att diskuteras. 

Kulturskolan startade vårterminen med att bedriva all undervisning på distans och 
all musikensemble ställdes in. När regeringen införde lättnader för barn födda 
2005 och senare, återgick kulturskolan gradvis till närundervisning. En bit in på 
våren kunde även barn födda 2002 och senare återgå till närundervisning och även 
viss ensembleverksamhet har bedrivits på plats. Inga uppspelningar, konserter och 
föreställningar har eller kommer att genomföras under våren. Elevernas 
avslutningar och andra uppspel dokumenteras och visas digitalt på olika sociala 
medier. Under hela våren har all teaterundervisning fortsatt bedrivits digitalt då 
verksamhet och lokaler ej lämpar sig för närundervisning. 

Med anledning av de relativt stora förändringar som gjorts i undervisningen för 
kulturskolans elever på grund av pandemin har vi valt att reducera 
terminsavgiften för vårterminen till hälften. Kostnaden ryms inom ramen för 
ordinarie budget. 

All skolintegrerad undervisning, förutom El Sistema, har kulturskolan i samråd 
med grundskolorna valt att inte genomföra under denna period på grund av 
pandemin (rockskola, stråk-klass, teater/musikprojekt). 

Biblioteket har under större delen av 2020 varit öppet med begränsningar och 
besökare har fått boka tid för att bland annat låna böcker. Från och med den 9 
februari 2021 har det varit möjligt att lätta på restriktionerna och biblioteket har 
öppnat upp för korta spontana besök. Antal besökare åt gången begränsas till 10 
personer. Öppettiderna är också begränsade med anledning av pandemin. 
Begränsade öppettider och färre besökare innebär att eventuell sjukfrånvaro kan 
täckas av ordinarie personal, vilket ger en positiv avvikelse i budget med anledning 
av minskade vikariekostnader. En fast anställd personal valde att avsluta sin 
anställning i januari. Den tjänsten har man avvaktat med att återbesätta fram till 
sommaren med anledning av pandemin, vilket även det minskar 
personalkostnaden för verksamheten. 

Alléhallens bad och gym haft stängt för allmänheten. Det har endast bedrivits 
skolverksamhet, simskola samt föreningsverksamhet för ungdomar. Detsamma 
gäller våra idrottshallar. Fritidsgården Kuben har haft stängt men bedrivit 
verksamhet utomhus och digitalt via sociala medier. 

Fritidsavdelningen har fått uppdrag och ekonomiskt tillskott från 
kommunstyrelsen för att sätta upp utegym i Pålsboda, Sköllersta och Östansjö 
samt medel till upprustning av motionsspår, inklusive vandringsled mellan Motorp 
och Lindhult. I uppdraget ingår även att rusta upp och tillgänglighetsanpassa 
Bäcksjöbadet i Östansjö. Bildningsförvaltningens egna medel för investeringar 
kommer bland annat att användas till ett utegym i Hjortkvarn och upprustning av 
omklädningsrum i Svennevad. 
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2 Ekonomi 

2.1 Driftredovisning Bildningsnämnd 

DRIFT     
Belopp i tkr Utfall 30/4-21 Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 21 494 76 272 65 999 10 273 
Kostnader -137 925 -438 986 -428 713 -10 273 
-varav personal -90 835 -285 279 -275 006 -10 273 
-varav kapital -1 083 -3 017 -3 017 0 
-varav lokal -22 485 -66 982 -66 982 0 
-varav övrigt -23 522 -83 708 -83 708 0 

Totalt -116 431 -362 714 -362 714 0 

 

VERKSAMHET     
Belopp i tkr Utfall 30/4-21 Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Nämnd -80 -326 -326 0 
Kultur & förening -752 -2 726 -2 726 0 
Bibliotek -1 366 -4 876 -5 076 200 
Kulturskola -886 -3 392 -3 392 0 
Fritidsgårdar -732 -2 439 -2 439 0 
Fritid -8 349 -18 288 -15 288 -3 000 
Förskola/Öppna förskolan -31 335 -101 513 -102 140 627 
Nattis -551 -1 190 -1 190 0 
Förskoleklass/Grundskola/Fritid
shem 

-54 154 -180 034 -171 134 -8 900 

Ledning & administration -8 659 -16 441 -28 014 11 573 
Skolskjutsar -3 387 -9 642 -9 842 200 
Elevstöd -4 276 -6 164 -6 164 0 
Särskilt stöd personal -192 -1 409 -1 409 0 
Modersmål -1 712 -6 369 -4 169 -2 200 
Ej fördelad budget 0 -7 905 -9 405 1 500 

Totalt -116 431 -362 714 -362 714 0 

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

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

Förvaltningen har blivit kompenserade med 1,1 mnkr för extra sjuklönekostnader 
under perioden januari-april. Dessa bidrag är fördelade till respektive enhet. 

Fyra månader in i året ser vi att vi har enheter med negativa avvikelser som 
behöver hanteras. Orsakerna beror främst på behov av extra resurser för att ge alla 
elever det stöd som de behöver för att nå så långt som möjligt. 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 arbetsmarknadförvaltningen har 
sjunkit från 840 tkr till 480 tkr. Ett utredningsuppdrag har påbörjats gällande 
gemensam organisation för Sydnärke. 

Måltidskostnaderna kommer att bli 1,4 mnkr högre än budgeterat. Kompensation 
har inte gjorts i samma nivåer som elevantalet har ökat under senare år. 

Fritidsavdelningens verksamheter kommer under året fortsatt vara hårt påverkat 
av Covid-19 och restriktionerna som pandemin medför. Alléhallens bad, gym, 
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 Datum Sida 

Bildningsförvaltningen Tertial 2021 2021-05-11 6(7) 

 

Sydnärkehallens ishall & kommunens idrottshallar, håller stängt med undantag för 
viss verksamhet. Detta innebär direkt att våra intäkter minskar samtidigt som vi 
har kvar våra kostnader. 

Kulturavdelningen inkl. bibliotek & kulturskolan anpassar sina verksamheter 
utifrån rådande läge. 
Sommarutställningen på Bergöös, rösträtt för kvinnor, planerar att genomföras 
med de begränsningar som krävs. 

Under ledning & administration ligger stora delar av våra statsbidrag från 
Skolverket, barnomsorgsavgifterna därav en positiv avvikelse. Det är en av 
förklaringarna till att prognosen är budget i balans samtidigt som den ej fördelade 
budgeten, som används som en planeringsreserv också är en viktig del av 
budgeten och är en annan förklaring till en budget i balans. En del av 
planeringsreserven används för att täcka upp de ökade måltidskostnaderna men 
ska egentligen användas till andra oförutsedda händelser. 

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

Bildningsförvaltningen hoppas få kompensation för de minskade intäkterna/ 
ökade kostnaderna som pandemin medför. Samt att måltidskostnaderna reds ut 
och att rätt kompensation tilldelas förvaltningen. 

2.2 Investeringsredovisning Bildningsnämnd 

INVESTERINGSPROJEKT     
Belopp i tkr Utfall 30/4-21 Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 

70000 Inventarier -150 0 0 0 
70002 Datainvesteringar och 
tillbehör 

0 0 0 0 

70008 Idrottsanläggningar -22 0 0 0 
Ej fördelad budget 0 -2 500 -2 500 0 

Totalt -172 -2 500 -2 500 0 

Beslutad investeringsbudget för 2021 är 1,8 mnkr som bedöms användas under 
året. 
 
På Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-13 beslutades att överföra 700 tkr 
från 2020 till årets investeringsbudget. 
 
Nedan inköp är gjorda under årets första fyra månader. 
 
Projekt 70000 

88 tkr - Tillfälliga förskolelokalen i Pålsboda, Falkvägen, har gjort inköp för att 
kunna möblera sin lokal och bedriva sin verksamhet. 

53 tkr - Fredriksbergsskolan har installerat centralsuganläggning. 

9 tkr - Vibytorp förskola har gjort inköp av möbler. 

Projekt 70008 

22 tkr - Inköp av fotbollsmål till IP Hallsberg. 
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Bildningsförvaltningen Tertial 2021 2021-05-11 7(7) 

 

3 Åtgärder för budget i balans 

Bildningsförvaltningen redovisar en budget i balans. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-04-29 Dnr:21/BIN/193 

Budget 2022 samt flerårsplan 2023 och 2024

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 en plan 
för 2023-2024. Nämnden informeras även om den fortsatta processen och planeringen med att ta 
fram budgetramar 2022.

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 
motsvarande 2,0 procent.  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 och planeringen med att ta fram 
budgetramar. 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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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 21-04-30 Dnr:21/BIN/197 

Lovskola

Ärendebeskrivning 
Skolans viktigaste uppdrag är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Lovskola är en av alla insatser som genomförs för elever som riskerar att inte nå 
målen. Information delges om planeringen av sommarskola och hur övrig lovskola genomförts.

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

Ärendet 

Skolans viktigaste uppdrag är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. Lovskola är en av alla insatser som erbjuds/anordnas för elever som riskerar att 
inte nå målen. 

Begreppet lovskola är reglerat i skollagen. Enligt skollagens definition är lovskola undervisning inom 
grundskolan som anordnas enligt skollagen under lov under en termin eller utanför terminstid och 
som inte är obligatorisk för elever.

Obligatoriskt anordnad lovskola är lovskola som huvudmannen anordnar i juni månad för elever som 
efter årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i 
gymnasieskolan och elever som efter årskurs 9 i grundskolan inte blivit behöriga till ett sådant 
program. 

Frivilligt anordnad lovskola regleras inte i skollagen och ingår inte i grundskolan. Huvudmannen kan i 
vissa falla söka statsbidrag för att anordna denna typ av lovskola.

Nämnden får information om hur planeringen för genomförande av sommarskola ser ut och hur 
övrig lovskola har genomförts under året.

☐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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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-04-29 Dnr:21/BIN/198 

Bästa skolkommun 2020

Ärendebeskrivning 
Lärarförbundet tar varje år fram en rankning Bästa skolkommun som sätter fokus på kommunernas 
viktiga roll som huvudmän för skolan. De utser Sveriges bästa skolkommuner för att uppmuntra 
kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. 

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

Ärendet 
Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun sätter fokus på kommunernas viktiga roll som 
huvudmän för skolan. Hallsbergs kommun ligger på 268:e plats bland landets 290 kommuner i 2020 
års rankning. Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Andelen som fullföljer 
gymnasiet och andelen barn i förskolan tillhör Hallsbergs styrkor relativt sett, medan lärarlönerna 
och andelen godkända elever drar ner kommunens rankning. I hela Örebro län är Hallsberg rankad 
som nummer elva av tolv kommuner. Nämnden informeras om Hallsbergs ranking inom de olika 
kriterierna. 

☐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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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3
Datum: 2021-04-29 Dnr:21/BIN/196 

Avgift för fristående huvudman för ansökan angående fristående 
förskola/fritidshem

Ärendebeskrivning 
Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk 
verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha sin verksamhet.

En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka om 
godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk omsorg. 
Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för fristående 
förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden tar tjänsteskrivelsen som sin egen.

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

• Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt godkännande av 
en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i avgift från 1 juni 2021.

• Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en 
skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i 
avgift från den 1 juni 2021.

• Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska 
betala 12 000 kr i avgift från den 1 juni 2021.

I och med detta beslut upphävs tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige, § 51 KF 2020. 

Ärendet 

Den som vill starta eller utöka en fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk 
verksamhet behöver godkännande av den kommun där du ska ha sin verksamhet.

En enskild huvudman ska i god tid hos kommunen där verksamheten ska bedrivas ansöka om 
godkännande att bedriva fristående förskola, fristående fritidshem eller annan pedagogisk omsorg. 

Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående 
förskola/fritidshem

Från 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudman som driver fristående förskolor eller 
fristående friliggande fritidshem. De skärpta kraven omfattar inte pedagogisk omsorg.

Kommunen ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och kraven ska även 
vara en del av tillsynen.
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Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa 
fristående fritidshem samt utökning av befintlig verksamhet.
Enskilda huvudmän ska också anmäla förändringar inom ägar- och ledningsstrukturen senast en 
månad efter att förändringen genomförts.

Kraven som ska prövas

Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och vissa 
fritidshem. Vad gäller godkännanden ska före lagändringen lämnas om den enskilde har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär 
påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. 
kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras. Kommunen ska utöver detta också ska göra vad 
som kallas en ägar- och ledningsprövning.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten,

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Personkretsen som ska leva upp till kraven

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett 
bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.
Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse;

 verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande över verksamheten

 styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag
 personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över 

verksamheten

Insikt

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och 
ledningsprövning ska det finnas kompetens om de föreskrifter som krävs för att bedriva 
förskoleverksamhet/fritidshemsverksamhet (till exempel om skollagen, arbetsrättsliga föreskrifter, 
arbetsmiljöföreskrifter, ekonomi med mera). Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och 
ledningskretsen.
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Ekonomiska förutsättningar

Huvudmannen ska även ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter.

Lämplighet

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Var och en i ägar- 
och ledningskretsen måste bedömas lämplig för att kraven ska vara uppfyllda. Det som beaktas är 
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 
omständigheter av betydelse.

Avgifter i ansökningsärenden

Kommunen har även rätt att ta ut avgifter för ansökningar om godkännande för fristående 
förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten:

 Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt 
godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 12 000 kronor i avgift från 
den 1 januari 2021.

 Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas 
vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 
12 000 kronor i avgift från den 1 januari 2021.

 Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska 
betala 12 000 kr i avgift från den 1 januari 2021.

Avgiften ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendet ska inte tas upp till prövning om 
avgiften inte betalas. Visst undantag kan ske vid tillfällig utökning av antal barn inom ramen för 
godkännandet.

☐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 Jonas Bergman Wallin

Förvaltningschef Biträdande skolchef
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Datum: 21-04-30 Dnr:21/BIN/195 

Bildningsförvaltningens IT-enhet

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningens IT-enhet: beskrivning av organisation, uppdrag och funktioner.

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

Ärendet 
Bildningsförvaltningens IT-plan fastställdes den 28/3-17 i Hallsberg för att bidra till fortsatt utveckling 
i digital kompetens. Förvaltningen hade som mål med IT-planen att:

● Organisera sig på ett sätt som leder till verksamhetsnära pedagogisk och teknisk support.
● Verka för högre måluppfyllelse och att IT-relaterade kunskapsmål uppnås.
● Välja teknik och tjänster utifrån verksamhetens behov och mål.
● Utveckla och använda digitala resurser som källa för samarbete, kommunikation och information. 
● Planera och möjliggöra individuell och kollektiv kompetensutveckling. 
● Prioritera utveckling av IT som stöd för uppföljning och effektivisering.
● Säkerställa tillgång till IT-baserade verksamhetslösningar.
● Samordna och tydliggöra IT-utvecklingen i kommunen. 

För att kunna uppnå målen i IT-planen bildades en grupp som idag består av en IT-strateg, en IT-
pedagog och en IT-tekniker. 

En av de viktigaste funktionerna som IT-enheten har är samordning och administration av de olika 
digitala plattformar som stödjer kommunens arbete. Bland andra tjänster använder kommunen: 

● Tieto Education för all administration.
● Haldor Education som lärplattform.
● Office 365 och Teams är våra centrala verktyg för arbete och kommunikation. 
● Clio som den centrala banken för digitala läromedel.
● Airwatch för administration av alla våra Appleprodukter.
● ProRenata för arbete och dokumentation gällande elevhälsofrågor.
● För specialpedagogik och annan anpassning används Studi, Legimus och StavaRex.
● Till matematiksatsningen används tjänsterna Matteappen och Nomp.

Samuel Jiménez, bildningsförvaltningens IT-strateg, presenterar för nämnden hur IT-enheten är 
strukturerad och hur den arbetar idag för att säkerställa att målen i IT-planen uppnås samt motiverar 
vikten av att utveckla bildningsförvaltningens koncept som en av nycklarna till kommunens framgång 
gällande digitaliseringen av verksamheterna och personalens och barn/elevers digitala kompetens.
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☐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-Sharmer Samuel Jiménez Sanabria

Förvaltningschef IT-strateg
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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 2021-04-20 – 2021-05-17.

På beredningsutskottets sammanträde 4 maj 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 18 maj redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2021-04-20 – 2021-05-17.

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

☐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 Administrativ enhetschef

Bilagor
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Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-04-20 – 2021-05-17
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Id Status Förskole- eller skolenhet Datum för händelse Plats för händelse Utsättarens roll Förskole- eller Kategori

229322 Arkiverat Folkasboskolan (Annat) 2021-04-14 02:00 Omklädningsrum Flickor 1: Elev 1: Folkasboskolan Verbal

230152 Arkiverat Transtenskolan (Annat) 2021-04-16 02:00 Klassrum 1: Elev 1: Transtenskolan Verbal
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