
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

  Bildningsnämnden 

Tid Plats
 08:30 Valvet, Bergööska huset, Hallsberg

Övriga 
 

Fredrik Nordvall, 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)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Jussi Rinne (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Siw Lunander (S)
Theres Andersson (S), vice ordförande
Vakant . (M), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Angelica Karlsson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

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  2020-06-16  

2 - Lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter 2020 (20/BIN/29)

Föredragande Fredrik Nordvall, Ines 
Hadziosmanovic 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar ekonomisk uppföljning för maj och lägesredovisning för 
bildningsnämndens verksamheter juni 2020 enligt bilaga.

Beslutsunderlag bifogas handlingarna till nämndens sammanträde alternativt på bordet 
på nämndens sammanträde den 16 juni 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 73 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 16 juni.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 16 juni.

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning maj
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

3 - Aktuellt läge inför budgetarbete 2021 
med flerårsplan -22 och -23 (20/BIN/25)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Under våren har bildningsnämnden arbetat med att ta fram underlag för de ekonomiska ramarna 
inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. Osäkerheten är större 
än tidigare år utifrån påverkan av Covid-19. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och 
förutsättningar inför arbetet med budgetramar för 2021 (-22 och -23).

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 74 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 16 juni. 

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 16 juni.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Förutsättningar inför budgetarbetet 2021
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

4 - Information om elevernas måluppfyllelse 
vårterminen 2020 (20/BIN/135)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar aktuella skolresultat kopplat till elevernas måluppfyllelse för olika 
skolår.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 75 2020) 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet kort för beredningsutskottet, som därefter 
diskuterar ärendet. Betygen sätts senast 2 juni. Mer information på nämndens sammanträde. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Information om elevernas måluppfyllelse vårterminen 2020
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

5 - Skolinspektionens regelbundna tillsyn 
2020 (19/BIN/461)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de 
lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers 
lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Det är 
huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver 
verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i 
bestämmelserna. Huvudmannen har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av 
sina verksamheter. Skolinspektionen besöker varje huvudman var tredje år. Skolinspektionen har 
genomfört en kvalitetsgranskning på Östansjö skola och Stocksätterskolan. På Långängskolan har 
Skolinspektionen genomfört en regelbunden tillsyn. På huvudmannanivå har regelbunden tillsyn 
genomförts av grundskola och förskoleklass, förskola, fritidshem och grundsärskola. Kommunen 
kommer att få sju beslut. Bildningsförvaltningen redogör för var man är i processen och presenterar 
de beslut som Skolinspektionen har fattat.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 76 2020) 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar utskottet muntligt om ärendet. Samtliga beslut 
gällande den regelbundna tillsynen och kvalitetsgranskningen har inkommit till förvaltningen. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2020
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

6 - Verksamhetsrapport 2020:02 (20/BIN/134) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på Stocksätterskolan i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats av förvaltningschef Fredrik Nordvall, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 79 2020) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att verksamhetsrapporten för 
Stocksätterskolan godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport 2020:02 - Stocksätterskolan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

7 - Verksamhetsbesök 2020 (19/BIN/454) Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

Tid och plats för verksamhetsbesök hösten 2020 behöver fastställas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 80 2020) 

Ordförande föredrar ärendet som därefter diskuteras av beredningsutskottet. Efter diskussion 
föreslår utskottet att verksamhetsbesök hösten 2020 sker på Östansjö skola, Folkasboskolan, 
Långängskolan och Transtenskolan.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att verksamhetsbesök hösten 2020 sker på 
Östansjö skola, Folkasboskolan, Långängskolan och Transtenskolan.

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsbesök 2020
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

8 - Aktuellt läge inför 
sommarsammanslagning, förskola och 
fritidshem (20/BIN/136)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Under en period av fyra veckor (vecka 28-31) då de flesta barn är hemma, erbjuds inte förskola och 
fritidshem på alla förskolor och skolor. Alla vårdnadshavare som har behov av barnomsorg har rätt 
till och erbjuds förskola och fritidshem. Antalet förskolor och fritidshem minskas och man får en 
anvisad plats på närmaste öppna förskola/fritidshem i kommunen. Beslutet angående 
sammanslagning föranleder ibland en diskussion och klagomål från vårdnadshavare. 
Bildningsförvaltningen redovisar aktuellt läge inför sommarens planering.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 81 2020) 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar kort om ärendet. I år under 
sammanslagningsveckorna, vecka 28-31, kommer förskola/fritidshem även att vara öppet i 
Vretstorp.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Sommarsammanslagning
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

9 - Ansökan fristående förskola (20/BIN/122) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden har fått en ansökan om att starta fristående förskoleverksamhet i Hallsbergs 
kommun.

Bildningsförvaltningen presenterar de handlingar som inkommit, kopplat till ansökan om att driva 
fristående förskola i Hallsbergs kommun.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 82 2020) 

Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar utskottet om ärendet. Ärendet är ett 
informationsärende, då ansökan ännu inte är komplett. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ansökan fristående förskola
 Verksamhetens innehåll
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

10 - Handläggningsavgift för ansökan om att 
bedriva enskild verksamhet (20/BIN/139)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för handläggning av ansökan om att bedriva enskild 
verksamhet. Hallsbergs kommun har idag inte beslutat om en sådan avgift. De flesta kommuner tar 
ut en avgift på 10 000 - 20 000 kronor. Örebro kommun har en avgift för ansökan av att bedriva 
enskild verksamhet på 12 000 kronor. Örebro kommun har även erbjudit regionens kommuner att 
bistå med handläggning av dessa ärenden. Kostnaden skulle då vara någonstans mellan 12 000 – 15 
000 kronor. Bildningsförvaltningen föreslår att Hallsbergs kommun ska besluta om att ta ut en 
avgift på 12 000 kronor för handläggning av ansökan om att bedriva enskild verksamhet. Avgiften 
faktureras till den sökande, enligt de uppgifter som lämnas i ansökan.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna föreslagen 
handläggningsavgift samt föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att ta ut en avgift på
12 000 kronor för handläggning av ansökan om att bedriva enskild verksamhet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Handläggningsavgift för ansökan om att bedriva enskild verksamhet
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

11 - Revidering av kulturplan (19/BIN/185) Föredragande Ulrika Johansson 

Ärendebeskrivning

Tjänstemännen på bildningsförvaltningen har tagit fram ett arbetsmaterial av den reviderade 
kulturplanen för påseende till kultur- och fritidsutskottet. Kultur- och fritidsutskottet beslutade i 
maj 2020 att Hallsbergs kommuns reviderade kulturplan skulle lämnas över till bildningsnämnden 
för beslut.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 77 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 16 juni.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 16 juni. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Kulturplan
 Kulturplan 2020-2023
 Barnkonsekvensanalys Kulturplan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

12 - Revidering av biblioteksplan (19/BIN/201) Föredragande Ulrika Johansson 

Ärendebeskrivning

Tjänstemännen på bildningsförvaltningen har tagit fram ett arbetsmaterial av den reviderade 
biblioteksplanen för påseende till kultur- och fritidsutskottet. Kultur- och fritidsutskottet beslutade i 
maj 2020 att Hallsbergs kommuns reviderade biblioteksplan skulle lämnas över till 
bildningsnämnden för beslut.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 78 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 16 juni.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 16 juni. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Biblioteksplan
 Biblioteksplan 2020-2023
 Barnkonsekvensanalys Biblioteksplan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

13 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2020-05-19 - 2020-06-15 presenteras på nämndens 
sammanträde den 16 juni. 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

14 - Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17 
(20/BIN/13)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde den 16 juni redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman perioden 2020-05-19 – 2020-06-15.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 84 2020) 

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
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

15 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

16 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

17 – Övriga frågor Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 87 2020) 

Ärende till nämndens sammanträde 16 juni
Beredningsutskottet diskuterar handläggningskostnader vid ansökan att bedriva enskild 
verksamhet. Ett ärende om handläggningskostnader läggs till handlingarna till nämndens 
sammanträde. 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-06-16  

18 – Sammanträdets avslutning Föredragande Ordförande 
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2020

2

20/BIN/29
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2020-05-31 Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Drift -129 290 -349 708 -349 708 0

Investering -341 -1 800 -1 800 0

DRIFT

Ansvarig Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Förvaltningschef -5 876 -43 168 -40 968 2 200

Administrativ samordnare -22 204 -67 233 -68 933 -1 700

Ansvarig Elevhälsan -2 476 -7 840 -7 540 300

Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola -6 968 -16 115 -16 115 0

Rektor Vretstorp/Östansjö förskola -6 322 -16 331 -16 331 0

Rektor Stocksätter -9 807 -23 335 -23 335 0

Rektor Transten -9 167 -19 351 -19 351 0

Rektor Långängen -10 636 -24 078 -24 078 0

Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -6 418 -15 516 -15 516 0

Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -5 747 -14 782 -14 782 0

Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -8 385 -19 716 -19 716 0

Rektor förskola Pålsboda/Hjortkvarn -5 895 -14 877 -14 877 0

Rektor Folkasbo -9 824 -19 919 -19 919 0

Rektor Sköllersta -7 648 -17 102 -17 102 0

Kulturchef -1 387 -4 491 -4 491 0

Bibliotekschef -1 827 -5 993 -5 593 400

Ansvarig Fritidsgårdar -659 -1 784 -1 984 -200

Rektor Kulturskolan -657 -3 081 -3 081 0

Fritidschef -3 652 -10 269 -11 269 -1 000

Ansvarig Allébadet -3 733 -4 725 -4 725 0

Totalt BIN -129 290 -349 708 -349 708 0

Verksamhet Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Nämnd -131 -326 -326 0

Kultur & förening -953 -2 756 -2 756 0

Bibliotek -1 418 -4 936 -4 536 400

Kulturskola -643 -3 090 -3 090 0

Fritidsgårdar -851 -2 343 -2 543 -200

Fritid -7 198 -14 435 -15 435 -1 000

Förskola/Öppna förskolan -36 319 -99 387 -99 860 -473

Nattis -647 -1 214 -1 214 0

Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -61 676 -161 438 -162 665 -1 227

Ledning & administration -11 612 -27 625 -27 425 200

Skolskjutsar -3 660 -9 842 -9 842 0

Elevstöd -2 530 -7 056 -6 756 300

Särskilt stöd personal -130 -1 409 -1 409 0

Modersmål -1 523 -3 809 -3 809 0

Ej fördelad budget 0 -10 042 -8 042 2 000

Totalt BIN -129 290 -349 708 -349 708 0

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen
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Orsaker till avvikelse:

Prognosen för driftredovisningen per sista maj pekar på en budget i balans.

På grund av rådande läge, Covid-19, har fritidsgården KUBEN stängt, badhuset har inte lika många besökare, 
uthyrning av gymnastik-och sporthallar har minskat vilket i sin tur leder till minskade intäkter samtidigt som 
man har sina fasta kostnader kvar och därav en negativ avvikelse.

Flera av skolorna beräknas gå med underskott. Orsakerna beror främst på behov av extra resurser.  

Måltidskostnaderna ser för tillfället ut att bli 1,7 mkr högre än budgeterat, 470 tkr förskola och 1230 tkr skola. 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde att kompensera  bildningsnämnden med 2 mnkr. 
1 mnkr för ökade hyreskostnader, 0,5 mnkr för högre kapitalkostnader samt 0,5 mnkr för högre 
måltidskostnader i samband med ökat elevantal.

Planeringsreserven som bildningsförvaltningen har, används till viss del för att täcka upp ökade 
måltidskostnader som det inte finns budget till.

INVESTERING

Projekt Utfall Budget Prognos Avvikelse 

70000 Inventarier -341 0 0 0

70002 Datainvesteringar och tillbehör 0 0 0 0

70008 Idrottsanläggningar 0 -710 -710 0

70009 Inventarier Långängskolan 0 0 0 0

Ej fördelad budget 0 -1090 -1 090 0

Totalt BIN -341 -1 800 -1 800 0

Orsaker till avvikelse:

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef Ines Hadziosmanovic, Ekonom

Prognosen för investeringsprojekten per sista maj pekar på en budget i balans.

Beslutade investeringsmedel för 2020 - 710 tkr investeringar idrottsanläggningar, inga kostnader finns än.

För resterande 1 090 tkr är fördelning ännu inte beslutad men 341 tkr har använts för inköp till 
Transtensskolan.
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Aktuellt läge inför budgetarbete 2021 med 
flerårsplan -22 och -23

3

20/BIN/25
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 20-05-28 Dnr:20/BIN/25 

Aktuellt läge inför budgetarbete 2021 med flerårsplan -22 och -23 

Ärendebeskrivning 
Under våren har bildningsnämnden arbetat med att ta fram underlag för de ekonomiska ramarna 
inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. Osäkerheten är större 
än tidigare år utifrån påverkan av Covid-19. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och 
förutsättningar inför arbetet med budgetramar för 2021 (-22 och -23).

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

Ärendet 
Under våren har bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de ekonomiska ramarna 
inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. Osäkerheten är större 
än tidigare år utifrån påverkan av Covid-19. Kommunstyrelsen har fattat beslut om GPF 
(gemensamma planeringsförutsättningar). I de beslutade förutsättningarna ges samtliga nämnder i 
uppdrag att ta fram effektiviseringar/besparingar på motsvarande 2,5 procent av gällande budget. 
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och förutsättningar inför arbetet med 
budgetramar för 2021 (-22 och -23).

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Information om elevernas måluppfyllelse 
vårterminen 2020
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-05-28 Dnr:20/BIN/135 

Information om elevernas måluppfyllelse vårterminen 2020

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen redovisar aktuella skolresultat kopplat till elevernas måluppfyllelse för olika 
skolår. 

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

Ärendet 
Bildningsförvaltningen redovisar ett urval av elevernas måluppfyllelse.  

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2020

5

19/BIN/461
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum 2020-05-28 Dnr:19/BIN/461 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2020

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de 
lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers 
lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Det är 
huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver 
verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna. 
Huvudmannen har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av sina verksamheter. 
Skolinspektionen besöker varje huvudman var tredje år. Skolinspektionen har genomfört en 
kvalitetsgranskning på Östansjö skola och Stocksätterskolan. På Långängskolan har Skolinspektionen 
genomfört en regelbunden tillsyn. På huvudmannanivå har regelbunden tillsyn genomförts av 
grundskola och förskoleklass, förskola, fritidshem och grundsärskola. Kommunen kommer 
sammanlagt att få sju beslut. Bildningsförvaltningen redogör för var man är i processen och 
presenterar de beslut som Skolinspektionen har fattat.

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

Ärendet 
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och andra 
organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en 
viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar bland annat om förskola, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Alla skolor ingår i tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter 
situationen på varje skola. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever 
riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på 
vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens 
granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som 
verksamheterna är skyldiga att följa. När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör 
myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för 
verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar 
för. Dessutom får de skolor där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget 
beslut, som bara handlar om den skolan. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning på 
Östansjö skola och Stocksätterskolan. På Långängskolan har Skolinspektionen genomfört en 
regelbunden tillsyn. På huvudmannanivå har regelbunden tillsyn genomförts av grundskola och 
förskoleklass, förskola, fritidshem och grundsärskola. Kommunen kommer sammanlagt att få sju 
beslut. Bildningsförvaltningen redogör för var man är i processen och presenterar de beslut som 
skolinspektionen har fattat.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Syftet med verksamhetsbesöken 
Det huvudsakliga syftet med ett verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, 

för nämndens verksamhet, viktiga områden. Verksamhetsbesöken är ett av flera 

sätt för nämndens politiker att få en inblick i verksamheterna nämnden ansvarar 

för liksom att det också utgör ett tillfälle för de som på olika sätt är knutna till 

dessa verksamheter att få möta några av nämndens politiker. 

Verksamhetsbesöket sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som 

framkommer i samtalet. Man ska dock komma ihåg att möjlighet till förberedelser 

inför mötet har sett lite olika ut. 

 

Verksamhetsbesök har gjorts i kommunens förskolor och skolor sedan år 2000. 

Vid de första besöken granskade nämnden hur man arbetat med miljö-, hälso- och 

internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 

områden som utveckling och lärande samt barn och ungas inflytande. Under åren 

2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 

delaktighet och ansvar ur elev-, vårdnadshavar- och personalperspektiv för ökad 

måluppfyllelse”, och under 2009/2010 har fokus dels varit på Skolinspektionens 

besök samt granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 

”likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevernas delaktighet och 

inflytande i vardagen”. 2014 gjorde Skolinspektionen en ny tillsyn av Hallsbergs 

kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen att bildningsnämnden 

återigen besökte grundskolorna utifrån rapporterna som Skolinspektionen 

avlämnar efter varje tillsynsbesök. Nämnden besökte också under hösten 2014 

två nyöppnade förskolor i Hallsbergs kommun, som tidigare inte haft besök av 

nämnden, för att se verksamheten där. 

 

Under hösten 2015 började nämnden att besöka fritidshemmen i kommunen. De 

besökte fritidshemmen på Långängskolan, Sköllersta skola, Stocksätterskolan och 

Fredriksbergskolan. Därefter har nämnde besökt både skolor, förskolor, 

ungdomshuset KUBEN, familjecentralen, Alléområdet samt biblioteket, Bergööska 

huset och kulturavdelningen. Hösten 2019 besökte bildningsnämnden förskolorna 

Treudden, Folkasbo, Tallbacken och Äppellunden. 

 

Under vårterminen 2020 sker följande besök  

• Sköllersta skola 

• Östansjö skola 

• Stocksätterskolan 

• Transtenskolan 
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1 Besökare 
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 

Christel Forsberg, ledamot, bildningsnämnden 

Aminatu Bello, ersättare, bildningsnämnden 

Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 

Ines Hadziosmanovic, ekonom, ekonomiavdelningen 

 

 

Under besöket fick besökarna en rundvandring på skolan.  

2 Rektor berättar om skolan 
 

Rektor på Stocksätterskolan heter Peter Malmström Jonsson. Han har varit rektor 

på skolan sedan i september 2019. Tidigare arbetade han i Örebro kommun. 

Sedan årsskiftet arbetar också biträdande rektor Sara Tärnqvist Ahlström på 

skolan. Hon kom då ifrån Degerfors kommun. Rektor och biträdande rektor 

inleder med att berätta om skolan och hur de har fördelat ansvaret fram till idag 

har ingen tydlig arbetsfördelning gjorts mellan de olika rollerna. Rektor har ansvar 

för personal och ekonomi. Till hösten kommer eventuellt biträdande rektor att 

ansvara för personal på 4-6 och rektor kommer fortsatt att ha ansvar för 

personalen F-3.  

 

Utvecklingen när det gäller nyanlända och elever med utländsk bakgrund har 

förändrats mycket under de senaste tio åren, från cirka 30 procent till nu då det är 

nästan 70 procent. Detta kräver en tydlig planering och organisation. Skolan har 

stor erfarenhet av att arbeta språkutvecklande, men ämnet SVA måste utvecklas 

för att möta behoven hos eleverna. Alla elever är kartlagda enligt Skolverkets 

material ”Bygga Svenska”. Det finns idag fyra utbildade SVA-lärare på skolan, men 

bara en pedagog på lågstadiet och en pedagog på mellanstadiet arbetar med SVA. 

Till hösten kommer de elever som är berättigade till SVA att få den 

undervisningen. Det har kommit en tydlig signal från pedagogerna på skolan att 

SVA-behovet måste tillgodoses. 

 

Hur mycket har ni tid att besöka klassrum och undervisning? Under hösten 

gjordes många klassrumsbesök av rektor. Våren är intensiv med rekryteringar, 

planeringar och annat. Sedan har covid-19 påverkat mycket. Många elever var 

frånvarande under en period på grund av detta. Nu ser det bättre ut. En åtgärd 

som har gjorts är att läxläsningen har vänt sig även till de yngsta eleverna. 

Läxläsningen hålls samman av speciallärare och har varit mycket välbesökt.  

 

Nämnden och förvaltningen ser nu över om man skulle införa samlad skoldag i 

kommunen. Hur ser ni på det? Rektor berättar att han har erfarenhet av både 

och. Han menar att det finns för- och nackdelar. Långa skoldagar för de yngsta ser 
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han kan vara en nackdel. En annan nackdel är att detta kan påverka 

fritidshemmet. Samtidigt kan den gemensamma sluttiden vara bra, läxläsning kan 

då rymmas inom skoldagen. Rektor konstaterar att de idag har en elev som har 

skolskjuts och till hösten har man ingen elev som behöver skolskjuts (vad 

rektorerna känner till). 

 

Rektor har haft ett fokus på de sociala aspekterna och tryggheten har varit viktig 

att jobba med. Höstens mätning visade att 86 procent av eleverna kände sig 

trygga på skolan. Under våren har en uppföljande mätning gjorts som visar siffran 

ökat och att nu 95 procent av eleverna känner sig trygga.  

 

Matro har varit en fråga där eleverna tyckt att det varit stökigt. Endast 40 procent 

upplevde matro i höstas och vid uppföljande mätning som gjordes under våren 

upplevde 71 procent av eleverna matro.  

 

Rektor har träffat föräldrar och poängterat vikten av att föräldrar ser till att barnet 

har sovit, ätit och att man pratar gott om skolan hemma.  

 

Hur arbetar de på skolan med mentorskap? Idag är det ofta klasslärare och vissa 

har inget mentorskap. De ser emellertid över organisationen. Till hösten kommer 

förändringar av mentorskapet att göras. 

 

 

 

3 Möte med personalrepresentanter 
 

Veronie Leijonord slöjdlärare och IKT 

Annelie Rydberg, specialpedagog 

Andreas Lundekvam arbetslaget Rönnen, mellanstadiet  

Elin Axelsson arbetslaget Ängen, lågstadiet 

 

Innan frågestunden startar inleder Siw Lunander mötet med att berätta 

anledningen till verksamhetsbesöket. 

 

Skolans elevantal ökar ständigt, vilket påverkar dem mycket. Det är bra att 

förskolan har lämnat plats för att skolan ska kunna växa. Ombyggnation och 

renovering av lokalerna har gjort att skolan nu disponerar alla lokaler som är 

anpassade och renoverade utifrån skolans behov.  

 

Sedan i höstas är det en ny ledning på skolan. Tidigare rektor hade arbetat på 

skolan sedan 2012, vilket gjort att de haft tid att arbeta in väl fungerande och 

uppskattade rutiner och arbetssätt. Pedagogerna menar att dit har inte den nya 

skolledningen kommit än. Det viktigaste för pedagogerna är information och 
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delaktighet. De hade tidigare möten varje torsdag och informationen de fick på 

morgonmötet har varit en viktig tradition. Skolan har haft en tydlig profil och 

utvecklingstakten har varit hög. Skolan har varit mycket transparent och är 

flexibel. Alla vill bidra, men idag ser det annorlunda ut. Skolan har en tradition och 

en levande kultur som rektor behöver ta vara på. Pedagogerna är duktiga, men 

”inte lätta”, enligt de själva. Biträdande rektor har tagit ett stort ansvar för 

information och stöd i under perioden med covid-19. 

 

Satsningen på det digitala och arbetet med elevbloggar fortsätter, vilket skapar 

delaktighet för vårdnadshavare. Edwise har sina svårigheter och brister. Nu satsar 

kommunen på Haldor, som har en koppling till Teams.  

Enligt pedagogerna fungerar de Wifi på skolan och det gör även stödet från 

Sydnärkes IT. Förvaltningens egna IT-tekniker gör ett gott jobb, men IT-strategin 

på övergripande nivå kan utvecklas. 

 

Hur ser det ut med matematiksatsningen F-3? En av pedagogerna som undervisar 

skolår 1 berättar att hon ser en fantastisk utveckling i matematik. Det är en bra 

kompetensutveckling och det har fungerat bra med det kollegiala lärandet. Det 

har tagit tid och det finns utmaningar i att möta alla elever på alla olika nivåer, 

men det funkar bra i f-3. Det finns naturligtvis variationer. ”Man kan inte bryta en 

satsning när det är som jobbigast” säger läraren. 

 

Pedagogerna avslutar med att berätta att samarbetet med social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) fungerar i varierande utsträckning. 

Vårdnadshavare med annan kulturell bakgrund behöver ett annat stöd. Om skolan 

gör en anmälan får de aldrig återkoppling från SAF. Det viktiga är inte att ta del av 

detaljer utan det pedagogerna känner att de har behov av att veta är att anmälan 

inkommit och om det inleds ett arbete utifrån den. Integrationspedagogen gör ett 

viktigt jobb för många vårdnadshavare.    

 

 

4 Möte med elever 
 

Sju elever i skolår 2, 4 och 6 närvarar. Innan frågestunden startar inleder Siw 

Lunander mötet med att berätta anledningen till verksamhetsbesöket. 

 

Alla elever ingår i elevrådet, men där ingår även fler elever. Nämndens ordförande 

berättar att nämnden får ta del av alla elevrådsprotokoll som skickas till 

förvaltningen och när de läser Stocksätterskolans protokoll ser de att 

ordningsregler har varit en viktig fråga. Eleverna tycker att det fungerar bra, men 

att det ibland kan vara lite för pratigt på lektionerna.  
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Eleverna får frågan hur de upplever matematikundervisningen. En elev på 

lågstadiet anser att det är roligt och fungerar bra. När ordinarie pedagog är på 

plats så jobbar eleverna mycket tillsammans med byggklotsar och annat. Eleverna 

på mellanstadiet tycker att det är jobbigt med matematikboken och att vissa 

matematiklektioner är för långa. De föreslår att man borde arbeta tillsammans 

och prata mer matematik istället för att bara arbeta i boken. Eleverna berättar 

därefter om vilken litteratur de läser.  

 

Nästa fråga lyder vad vill ni berätta om Stocksätterskolan? Eleverna tycker att 

det är ganska pratigt. Lärarna säger till, men det fungerar inte alltid. När läraren 

lämnar klassrummet och i matsalen är det värst. Elevrådsarbetet fungerar bra och 

bloggen fungerar. Läraren som ansvarar för elevrådet är duktig och det händer 

alltid någonting på elevrådsbloggen. Talangjakten och skolavslutningen är två 

traditioner som finns på skolan. Eleverna tycker att det är tråkigt att man inte kan 

samlas i större grupper nu, men de kommer istället att göra en digital variant.  

 

Eleverna som ska sluta skolår 6 är lite spända för att börja Transtenskolan. De har 

hört att det varit lite stökigt, men att det har ordnat upp sig. Det bästa med 

Stocksätterskolan är att eleverna får vara med och påverka så mycket. Det finns 

många bra lärare på skolan. Maten är oftast bra. Eleverna äter och blir mätta. 

Favoriträtten är fisk. Vissa maträtter är väldigt vanliga medan andra är mer 

sällsynta. De avslutar med att de tycker att det är tråkigt att både skolresor och 

riksdagsbesök blivit inställda på grund av covid-19. Det var något de sett fram 

emot. 

 

 

 

5 Sammanfattning tillsammans med rektor 
 

Nämndens ordförande inleder sammanfattningen och återför de intryck de fått.  

Pedagogerna är stolta över sin skola. De vill vara mer delaktiga och upplever att 

informationen kan bli bättre, den har varit bättre. Rektor och biträdande rektor är 

medvetna om det och kommer att vidta åtgärder bland annat vid det 

gemensamma fikat. Pedagogerna vill ha mer information, även om saker som inte 

direkt rör dem eller saker som är ganska små. Rektor tycker dock att det är viktigt 

att det görs en gemensam struktur med vad som ska framföras när och hur från 

den centrala nivån. Biträdande rektor får beröm för arbetet med covid-19 och hur 

de fick information kring det. 

 

Pedagogerna lyfte fram matematiksatsningen F-3 och de lyfte även fram 

integrationspedagogens roll och arbete. Frågan kring ny lärplattform pratades det 

också om. Rektor poängterar brister av närvarohantering i Edwise.  
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Fritidshemmet diskuteras under sammanfattningen. Det konstateras att det är 

relativt få elever som har en fritidsplats av eleverna på skolan.  

 

Eleverna är positiva till skolan. De tycker att de får påverka mycket på skolan. Viss 

oro uttrycktes av eleverna i skolår 6 inför flytten till Transtenskolan, även om de 

hört att det blivit bättre. Eleverna är nöjda med lärare och skolmaten. Det som 

framförts som negativt är att det kan vara lite pratigt på lektionerna. Rektor 

påpekar att det även framgått i skolans enkätundersökningar. 

 

Reflektioner kring Skolinspektionen beslut efter deras kvalitetsgranskning av 

skolan. Rektor tycker att beslutet är väntat. Jämställdhetsarbetet har de påbörjat 

genom att redovisa skillnader i enkäter och andra uppföljningar. Anpassningar 

utifrån elevernas nivå och stimulera elever som behöver större utmaningar är ett 

utvecklingsområde. När det gäller trygghet och studiero behöver de arbeta fram 

gemensamma strategier för hela skolan under rektors ledning.  

 

Ordförande avrundar dagen och riktar ett tack till skolan för dagens givande 

besök. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-05-27 Dnr:19/BIN/454 

Verksamhetsbesök 2020

Ärendebeskrivning 
Tid och plats för verksamhetsbesök hösten 2020 behöver fastställas.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår beredningsutskottet utarbeta ett förslag till tid och plats för
verksamhetsbesök hösten 2020.

Ärendet 
På bildningsnämndens sammanträde den 17 december 2019 beslutades var bildningsnämndens
fyra verksamhetsbesök under våren 2020 skulle äga rum. Nämnden har under våren besökt 
Sköllersta skola i februari, Stocksätterskolan i maj och ska besöka Transtenskolan 2 juni. Besöket på 
Östansjö skola som skulle ägt rum i mars fick ställas in. 

Tid och plats för verksamhetsbesök hösten 2020 behöver nu fastställas.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Page 39 of 76



Aktuellt läge inför sommarsammanslagning, 
förskola och fritidshem

8

20/BIN/136
   

Page 40 of 76



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-05-28 Dnr:20/BIN/136

Aktuellt läge inför sommarsammanslagning, förskola och fritidshem

Ärendebeskrivning 
Under en period av fyra veckor (vecka 28-31) då de flesta barn är hemma, erbjuds inte förskola och 
fritidshem på alla förskolor och skolor. Alla vårdnadshavare som har behov av barnomsorg har rätt till 
och erbjuds förskola och fritidshem. Antalet förskolor och fritidshem minskas och man får en anvisad 
plats på närmaste öppna förskola/fritidshem i kommunen. Beslutet angående sammanslagning 
föranleder ibland en diskussion och klagomål från vårdnadshavare. Bildningsförvaltningen redovisar 
aktuellt läge inför sommarens planering.

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

Ärendet 
Under en period av fyra veckor (vecka 28-31) då de flesta barn är hemma, erbjuds inte förskola och 
fritidshem på alla förskolor och skolor. Alla vårdnadshavare som har behov av barnomsorg har rätt till 
och erbjuds förskola och fritidshem. Antalet förskolor och fritidshem minskas och man får en anvisad 
plats på närmaste öppna förskola/fritidshem i kommunen. Beslutet angående sammanslagning 
föranleder ibland en diskussion och klagomål från vårdnadshavare. Bildningsförvaltningen redovisar 
aktuellt läge inför sommarens planering. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-05-28 Dnr:20/BIN/122 

Ansökan fristående förskola

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden har fått en ansökan om att starta fristående förskoleverksamhet i Hallsbergs 
kommun.

Bildningsförvaltningen presenterar de handlingar som inkommit, kopplat till ansökan om att driva 
fristående förskola i Hallsbergs kommun.

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

Ärendet 
Det finns både kommunala och fristående förskolor i Sverige. Fristående förskolor kan till exempel 
drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av 
kooperativ.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och för att barn erbjuds plats. 
Kommunerna godkänner fristående förskolor. För fristående förskolor gäller huvudsakligen samma 
regler som för kommunala förskolor. Det är kommunen som har tillsynsansvar över de fristående 
förskolorna i kommunen.

När kommunen får en ansökan om fristående förskola, så inleds en utredning. I utredningsprocessen 
ingår bland annat att vi granskar om ansökan motsvarar kraven som finns på en huvudman för en 
förskola samt att vi kontrollerar den sökandes ekonomi. Ansökan kan avslås om ansökan är 
undermålig. Om ansökan omfattar förslag på lokal genomförs en granskning och bedömning av 
lokalen. Lokalen ska vara godkänd för verksamhetens ändamål.

När samtliga delar i utredningsprocessen är klara fattar bildningsnämnden beslut om bifall eller 
avslag på ansökan. Vid avslag har sökande tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Bildningsförvaltningen presenterar de handlingar som inkommit, kopplat till ansökan om att driva 
fristående förskola i Hallsbergs kommun.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Bilagor
Verksamhetens innehåll
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Viby i ur och skur 
– verksamhetens innehåll 
 

Viby i ur och skur drivs av Viby församling i Svenska kyrkan.  Verksamheten grundar sig 

på Kyrkoordningen för Svenska kyrkan, Skollagen (2010), Läroplanen för förskolan 

(Lpfö-18), Barnkonventionen och Hallsbergs  kommuns kravdokument. Därtill 

samarbetar vi med Friluftsfrämjandet i tillämpandet av utomhuspedagogiken ”I ur och 

skur”. 

Verksamhetsidé 
Idén med vår förskoleverksamhet är att utifrån den kompetens vi redan har som församling i Svenska 

kyrkan, komplettera kommunens barnomsorg med en I ur och skur-förskola öppen för alla barn som 

söker sig till oss. 

Arbetssätt 

Utomhuspedagogik 
Genom avtal med ”Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling” vill vi kvalitetssäkra en 

utomhuspedagogik som verkar för folkhälsa och livsglädje. 

Vi vistas för det mesta utomhus med bas i lekpark och uterum vid Viby församlingshem. Vi gör 

utflykter längs den nyanlagda Sjöstigen och utnyttjar närheten till den vackra natur- och kulturmiljö 

som finns i närheten av Vibysjön. 

I ur och skur-konceptet går hand i hand med Viby församlings generella åtaganden som 

miljödiplomerad församling och arbete för en på alla områden hållbar utveckling. 

Vår kyrkliga profil 
Förskolans kyrkliga profil uttrycks i bland annat veckans berättelse, där vi berättar något ur Bibeln 

med bäring på våra värdegrundsfrågor. Vi sjunger kyrkoårstidens sånger och bjuder in familjerna till 

advent, Lucia, påsk och andra av årets högtider i kyrkan. Musik och drama blir här viktiga delar. De 

konfessionella inslagen är inte obligatoriska, utan förutsätter föräldrars godkännande för det enskilda 

barnets aktiva deltagande. 

Vi vill att barnen ska få förståelse för och upplevelser av kyrkan och vårt gemensamma kulturarv, 

men vi har inga krav på kyrkotillhörighet eller tro hos vare sig barn eller föräldrar. 

Värdegrund 
Människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken hör till Svenska kyrkans grundläggande 

värderingar och de styr också arbetet i vår förskola. 

I kristen tro och etik är det lika, unika och okränkbara människovärdet väl förankrat. Därför vill vi i vår 

förskoleverksamhet förmedla… 

… förbehållslös kärlek 

… att du är älskad för den du är 

… att du är unik 
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… att alla har lika värde 

… stimulans av det enskilda barnets resurser 

Vi vill att barnen skall … 

… utvecklas efter egen förmåga och sina egna förutsättningar 

… utveckla empati och kamratskap 

… möta klara gränser och normer om hur vi är mot varandra 

… upptäcka sina möjligheter 

Förvaltarskapet är ett annat viktigt tema i kyrkans tradition. Det innebär ett ansvar både mot andra 

människor och mot skapelsen i övrigt och handlar om en hållbar balans mellan människors behov och 

om att vårda naturen med tanke på dess egenvärde och på framtida generationers behov. 

Pedagogisk inriktning 
I ur och skur-pedagogiken innebär en stor frihet för barnen och den bygger på deras nyfikenhet och 

lust till lärande. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i upplevelsebaserat lärande och ett 

medupptäckande och medagerande förhållningssätt. Naturen är en tacksam lärmiljö för såväl barn 

som pedagoger eftersom den är interaktiv, genusneutral, utforskande och stimulerar nyfikenhet. 

Ute i naturen lär barnen på ett lustfyllt sätt med hela kroppen och alla sinnen till skillnad från 

stillasittande inomhus. De får bättre arbetsminne, koncentration, samarbetsförmåga och en mer 

hälsosam livsstil. 

Förskolans måltider har också tydlig koppling till pedagogiken. Måltiderna serveras huvudsakligen i 

uterummet eller i det fria. Maten är till stor del vegetarisk och lagas av förskolans egen kock av 

närproducerade och ekologiska varor i så stor utsträckning som möjligt. 

Målgrupp för verksamheten 
Viby i ur och skur vänder sig till familjer med barn mellan 1 och 5 år som önskar vår kombination av 

utomhuspedagogik med kyrklig profil. Vi har inga krav på kyrkotillhörighet eller tro hos vare sig barn 

eller föräldrar. Den västra delen av Hallsbergs kommun som utgörs av Vibybygden är vårt 

huvudsakliga upptagningsområde men vi välkomnar även barn från annat håll. 

Verksamhetens öppettider och öppethållande 
Förskolan är öppen varje vardag mellan 06.00 och 18.00. 

Två gånger per termin är förskolan stängd. En gång i månaden stänger förskolan klockan 16.00. 

En månad på sommaren är förskolan stängd. 

Placeringsrutiner 
Vi erbjuder plats i mån av tillgång. Vi har en integrerad barngrupp med barn i flera olika åldrar, vilket 

vi ser som en tillgång. Vi har förtur för syskon och förtur på grund av gruppens sammansättning 

gällande ålder och kön samt förtur även för barn bosatta i Vibybygden. 

Vi har en passiv kö och en aktiv kö. I den passiva kön kan man anmäla sitt barn så snart det är fött 

och man vet ungefär när man vill att barnet ska börja. Först till kvarn gäller, dvs datum  för inskickad 

skriftlig anmälan. När vi fått in en anmälan återkopplar vi alltid så att vårdnadshavare vet att man 

står i kö. 
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Vi tar kontakt ca 4 månader före önskat placeringsdatum. Om vi inte kan erbjuda plats är det bra att 

stå i kö hos Hallsbergs kommuns förskolor eller andra fristående förskolor parallellt. 

Antal platser 
Fullt utbyggd har förskolan plats för 17 barn, men vi räknar med färre i uppstartsskedet. 

Antal personal 
Fullt utbyggd har verksamheten 430% personal varav 380% arbetar pedagogiskt och 50% är en egen 

kock. 

Personalens utbildning och erfarenhet 
Till förskolan räknar Viby församling med att rekrytera en rektor med församlingspedagogisk eller 

förkollärarkompetens samt en eller två personer till med förkollärarkompetens eller erfarenhet från 

arbete i förskola. Minst 75% av personalen skall ha genomgått grundutbildningen I Ur och Skur inom 

en treårsperiod från verksamhetens start. 

Registerutdrag 
Viby församling tillämpar sedan länge kravet att anställda som i sitt arbete kommer i kontakt med 

barn skall uppvisa registerutdrag från Polisen. 

Avgifter 
Förskoleavgiften är den aktuella maxtaxan. 

Vikarieberedskap 
Viby församling har redan utan någon förskola tre anställda med någon form av pedagogisk 

kompetens som vid vikariebehov skulle kunna användas i förskolan. Därutöver anlitas timanställda 

vikarier. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
 Datum: 2020-06-05 Dnr 20/BIN/139

Handläggningsavgift för ansökan om att bedriva enskild verksamhet

Ärendebeskrivning 
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för handläggning av ansökan om att bedriva enskild 
verksamhet. Hallsbergs kommun har idag inte beslutat om en sådan avgift. De flesta kommuner tar 
ut en avgift på 10 000 - 20 000 kronor. Örebro kommun har en avgift för ansökan av att bedriva 
enskild verksamhet på 12 000 kronor. Örebro kommun har även erbjudit regionens kommuner att 
bistå med handläggning av dessa ärenden. Kostnaden skulle då vara någonstans mellan 12 000 – 15 
000 kronor. Bildningsförvaltningen föreslår att Hallsbergs kommun ska besluta om att ta ut en avgift 
på 12 000 kronor för handläggning av ansökan om att bedriva enskild verksamhet. Avgiften 
faktureras till den sökande, enligt de uppgifter som lämnas i ansökan.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna föreslagen 
handläggningsavgift samt föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att ta ut en avgift på 
12 000 kronor för handläggning av ansökan om att bedriva enskild verksamhet.

Ärendet 
Det finns både kommunala och fristående förskolor i Sverige. Fristående förskolor kan till exempel 
drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av 
kooperativ.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och för att barn erbjuds plats. 
Kommunerna godkänner fristående förskolor. För fristående förskolor gäller huvudsakligen samma 
regler som för kommunala förskolor. Det är kommunen som har tillsynsansvar över de fristående 
förskolorna i kommunen.

När kommunen får en ansökan om att bedriva enskild verksamhet, så inleds en utredning. I 
utredningsprocessen ingår bland annat att vi granskar om ansökan motsvarar kraven som finns på en 
huvudman för en enskild verksamhet samt att vi kontrollerar den sökandes ekonomi. Ansökan kan 
avslås om ansökan är undermålig. I ansökan ska följande dokument bifogas; skiss över ägarkedja, 
urvalskriterier, klagomålsrutin, eventuellt hyreskontrakt, eventuellt utdrag från 
fastighetsregistret/köpekontrakt, eventuell lokalritning, eventuellt utlåtande från miljökontoret om 
lokalen, eventuellt bygglov, registreringsbevis från Bolagsverket eller Länsstyrelsen och budget.

Dessutom ska en verksamhetsplan bifogas innehållande; verksamhetsidé, verksamhetsmål, eventuell 
pedagogisk inriktning, arbetssätt, målgrupp för verksamheten, barngruppens tänkta sammansättning 
och storlek, rutin för dokumentering (för verksamheten i stort och kring det enskilda barnet), plan för 
åtgärder mot kränkande behandling och handlingsplan för barnsäkerhet.

När samtliga delar i utredningsprocessen är klara fattar bildningsnämnden beslut om bifall eller 
avslag. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för handläggning av ansökan om att bedriva enskild 
verksamhet. Hallsbergs kommun har idag inte beslutat om en sådan avgift. De flesta kommuner tar 
ut en avgift, mellan 10 000 - 20 000 kronor. Örebro har en avgift för ansökan av att bedriva enskild 
verksamhet på 12 000 kronor. Örebro kommun har även erbjudit regionens kommuner att bistå med 
handläggning av dessa ärenden. Kostnaden skulle då vara någonstans mellan 12 000 – 15 000 kronor.  
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
 Datum: 2020-06-05 Dnr 20/BIN/139

Bildningsförvaltningen föreslår att Hallsbergs kommun ska besluta om att ta ut en avgift på 12 000 
kronor för handläggning av ansökan om att bedriva enskild verksamhet. Avgiften faktureras till den 
sökande, enligt de uppgifter som lämnas i ansökan.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-05-29 Dnr: 19/BIN/185

Revidering av kulturplan

Ärendebeskrivning 
Tjänstemännen på bildningsförvaltningen har tagit fram ett arbetsmaterial av den reviderade 
kulturplanen för påseende till kultur- och fritidsutskottet. Kultur- och fritidsutskottet beslutade i maj 
2020 att Hallsbergs kommuns reviderade kulturplan skulle lämnas över till bildningsnämnden för 
beslut.  

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att den reviderade kulturplanen godkänns 
och kommer att gälla under perioden 2020–2023 samt att ärendet lämnas vidare till 
kommunfullmäktige.

Ärendet 
Kultur- och fritidsutskottet beslutade i maj 2019 att revidera Hallsbergs nuvarande kulturplan.

Ett arbetsmaterial har tagits fram av bildningsförvaltningens tjänstemän och presenteras och 
diskuteras på kultur- och fritidsutskottets möte. Därefter har tjänstemännen färdigställt planen för 
att den sedan ska lämnas över till bildningsnämnden för vidare beslut.

 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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1 Inledning och bakgrund
Kulturavdelningens uppdrag är att utveckla och ansvara för biblioteken, 
kulturskolan, verksamheten i Bergöökvarteret, anordna evenemang samt andra 
aktiviteter som kan kopplas till kultur. Kulturavdelningen ska också stötta 
kulturföreningarna och folkbildningen i deras verksamheter.

Kultur- och fritidsutskottet beslutade hösten 2019 att kulturplanen som skrevs 
2012 skulle revideras. När kulturplanen nu har reviderats så har visionen och 
grundsynen för kommunens syn på kulturen ej förändrats. Hänsyn har tagits till 
att vi lever i en föränderlig värld och att kulturlivet i kommunen har utvecklats på 
olika sätt sedan 2012.

Kulturplanen är ett stöd för beslut när det gäller de prioriteringar som ska göras så 
att alla invånare i Hallsbergs kommun kan ta del av och skapa kultur. Den visar på 
inriktning och mål för kulturpolitiken under perioden 2020 - 2023.

Med nationella och regionala styrdokument som grund behåller Hallsbergs 
kommun kärnan i sin viljeinriktning från tidigare kulturplan. 

Kulturen lyfter Hallsberg och kultur lyfter varje människa som tar del av 
kulturaktiviteter och skapar själva. Ett brett och levande kulturutbud bidrar till en 
god anda, livskvalitet och livsmiljö i kommunen. Kulturaktiviteter ska ge invånarna 
i Hallsberg möjlighet att göra sin röst hörd, värna om yttrandefriheten och ge 
möjlighet till personlig utveckling. Den enskilda individen ska utifrån egna 
förutsättningar kunna uttrycka sig genom att uppleva, förmedla och skapa. 
Kultursynen skall bygga på FN:s deklaration om de mänskliga fri- och 
rättigheterna.
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2 Kulturpolitisk vision - Kultur lyfter Hallsberg
Hallsbergs kommun ska ha en positiv attraktionskraft som en följd av ett rikt 
kulturliv.

Hallsbergs kommun ska ha ett aktivt och levande kulturliv med bredd och 
förnyelse.

Hallsbergs kommuns medborgare ska känna stolthet över sin kommun och 
bevara, vårda och bruka kulturarvet.

Kulturlivet ska präglas av tillgänglighet för alla. 

I alla delar av kommunen ska det finnas ändamålsenliga lokaler för kultur. 

En spännande offentlig miljö ska stimulera till möten mellan människor.

3 Styrdokument
Hallsbergs kommuns kulturplan utgår från FN:s deklaration om de mänskliga fri- 
och rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter. 

De nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen 2009 ligger som 
grund för målen i kulturplanen. Målen för den nationella kulturpolitiken säger att 
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.” 

Hallsbergs kommuns kulturplan samspelar även med Region Örebro läns 
kulturplan. Regionen lyfter särskilt fram vikten av ett jämlikt, jämställt och 
tillgängligt kulturliv för alla med barn och unga i fokus.

Hallsbergs kommuns styrsystem utgår från mål- och resultatstyrning, 
kulturplanens strategiska mål utgår från kommunens strategiska områden.

4 Strategiska mål

4.1 Hållbar kommun
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
samhälle, där människors livskvalitet ökar. Hallsbergs kommun ska skapa 
förutsättningar för allas delaktighet i kulturlivet. Kulturen berikar oss som 
individer och bidrar till en positiv utveckling av folkhälsan. Kulturlivet ska vara 
tillgängligt för alla oavsett kulturell och social bakgrund och oavsett var du bor i 
Hallsbergs kommun.
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4.2 Livslångt lärande
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla ges 
möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela livet. 
Folkbiblioteken, skolbiblioteken och kulturskolan bidrar aktivt till det livslånga 
lärandet för alla kommunens invånare med fokus på barn och unga.

4.3 Allas inflytande
Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med kommuninvånarna och vara 
lyhörd för idéer och synpunkter. Ett starkt civilsamhälle och folkbildning ökar 
tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang. Hallsbergs 
kommun ska skapa förutsättningar för att stärka den kulturella infrastrukturen. 
Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska 
stimuleras och prioriteras.

4.4 God service
Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt bemötande 
och god service. Biblioteken är en av de viktigaste tillgångarna i kommunens 
kulturliv. Biblioteken ska bidra till en bred kulturförmedling, tillhandahålla 
information och kunskap samt vara en tillgänglig mötesplats för alla invånare. 
Kulturskolan är en mötesplats för barn och unga. Inom kulturskolans verksamhet 
finns plats för både bredd och fördjupning. Barn och unga ska ha ett stort 
inflytande över utformningen av kulturskolans verksamhet.

5 Fokusområden

5.1 Barn och unga
I arbetet med kultur för barn och unga utgår Hallsbergs kommun från FN:s 
barnkonvention, artikel 31, där det står att barn har rätt att fritt delta i det 
kulturella och konstnärliga livet. Det är primärt kommunens ansvar att se till att 
det finns platser där barn och unga kan bedriva kulturell fritidsverksamhet, till 
exempel inom kulturskolan och på biblioteken.

Kulturella aktiviteter är en pedagogisk resurs och estetiska processer ska vara en 
naturlig del inom förskola och skola. För att säkerställa att kulturaktiviteter är 
solidariskt fördelade bland barn och unga i Hallsbergs kommun har 
kulturavdelningen ett ansvar för att söka statliga bidrag, fördela kulturaktiviteter 
systematiskt och utvärdera kulturprojekt i samarbete med förskolan och 
grundskolan. En fördjupad beskrivning över hur Hallsbergs kommun arbetar med 
kultur för barn och unga i samarbete med förskolan och grundskolan finns i 
Hallsbergs kommuns barnkulturplan.

Kulturskolans uppdrag består i att bedriva en bred verksamhet för barn och unga 
inom områdena dans, teater, bild och musik samt andra konstformer som de kan 
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utöva på sin fritid. 20 procent av kulturskolans verksamhet är integrerad i 
grundskolan i olika projekt, detta för att nå ut till alla barn i Hallsbergs kommun 
och för att bidra till de estetiska lärprocesserna. Kulturskolan ska verka för att 
vara en tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som 
undervisning. 

Biblioteksverksamheten ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för 
att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Arbetet riktas både till 
barnen och till föräldrar och andra vuxna i barnens närhet. Folkbiblioteket arbetar 
främst med läsfrämjande för de minsta barnen samt barn och ungdomars 
fritidsläsning. Biblioteket anordnar även mindre kulturevenemang för barn.

Skolbibliotek finns på samtliga grundskolor i kommunen. Personal från 
folkbiblioteket bemannar dem och sköter inköp av litteratur. För barn i 
skolåldrarna sker det mesta av det läsfrämjande arbetet på skolbiblioteken.

En fördjupad beskrivning av bibliotekens hela verksamhet och uppdrag finns i 
Hallsbergs kommuns biblioteksplan. 

5.2 Samverkan
Hallsbergs kommun ska skapa förutsättningar för att stärka den kulturella 
infrastrukturen. Kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, etnicitet, kön 
eller könsöverskridande identitet, religiositet eller funktionsnedsättning. 
Kulturutbudet kan vara avgörande för var människor väljer att bo, därför har 
kulturen en central roll för hela kommunens utveckling och attraktionsgrad. För 
att kunna skapa dessa förutsättningar krävs samverkan med civilsamhället, 
näringslivet, mellan kommunens förvaltningar och en regional samverkan.

Hallsbergs kommun är beroende av ett rikt föreningsliv, både för att kunna 
behålla och förnya den kulturella infrastrukturen. I samverkan med folkbildningen 
och civilsamhället ska kommunen ta tillvara de ideella krafter som med sin insats 
ger stor behållning för människor i alla åldrar.

Kulturprojekt och kulturaktiviteter finns inom flera förvaltningar, till exempel 
inom förskola, skola, och äldreomsorg samt som en del av marknadsföringen av 
kommunen. Samverkan, samordning och att informera om kommunens 
kulturaktiviteter ska bidra till utveckling och attraktionsgrad av Hallsbergs 
kommun.

Samverkan har blivit en allt mer betydelsefull faktor i den nationella och regionala 
kulturpolitiken. I och med statens styrning genom kultursamverkansmodellen 
påverkas hela kulturområdet. Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för 
ökad samverkan som också berör den kommunala nivån. Hallsbergs kommun 
samverkar med Region Örebro län genom olika samverkansavtal.
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5.3 Kulturarv
Kulturarvet är viktigt, det som tidigare generationer varit med om måste kunna 
förmedlas till dagens och morgondagens generationer. För att kunna förstå och 
tolka sin samtid, och vara förberedd på framtiden, krävs en kunskap om historien 
och de lärdomar som kan dras av den. Kulturarvet är inte något fast och entydigt, 
utan utvecklas ständigt i förhållande till de människor som lever och verkar på 
platsen. Kulturarvet består av både fysiska delar samt i form av minnen, 
berättelser, värderingar och i form av litteratur, musik, bildkonst, dans med mera.

Hallsbergs kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och 
utvecklas. För att genomföra ett bevarande och en utveckling av kommunens 
kulturarv krävs ett samarbete mellan kommunens förvaltningar.

Kulturavdelningen bidrar till att bevara kulturarvet genom bibliotekens och 
kulturskolans arbete med det livslånga lärandet. Kulturavdelningen ska bidra med 
råd och specialkompetens inom kulturområdet när kulturarvsmiljöer ska bevaras 
och utvecklas i kommunen. Kulturavdelningen har ett särskilt ansvar för 
Bergöökvarteret. 

5.4 Kultur och hälsa
Kulturen berikar oss som individer och bidrar till en positiv utveckling av 
folkhälsan. Att ha tillgång till kultur i alla skeden av livet är viktigt. Inom vård och 
omsorg för äldre har kultur flera viktiga aspekter. Kultur har en hälsofrämjande 
effekt utöver den sociala samvaron som kan skapas med och runt olika former av 
kultur. 

För att stärka arbetet med kultur och hälsa i kommunen samverkar Hallsbergs 
kommun med Region Örebro län. Fokusområden är psykisk ohälsa, 
funktionshinder, äldreomsorg och kultur som förebyggande. En viktig del i arbetet 
är en ökad samverkan mellan kommunens olika förvaltningar. En kartläggning av 
kommunens arbete med kultur för äldre ska genomföras. Kartläggningen är en 
viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet för att definiera och utveckla 
samarbetet inom kommunen och för samarbetet med Region Örebro län. 

Målet är att verka för en ökad implementering och att solidariskt fördela kultur i 
verksamheterna vård och omsorg och därmed bidra till en god folkhälsa.
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Barnkonsekvensanalys 
för barn 0-18 år 

 
 

  

    

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats 

Kulturavdelningen inklusive kulturskola och bibliotek 

Planerad åtgärd/beslut 
Ange planerad åtgärd/beslut 

Hallsbergs kommuns kulturplan ska revideras. Kulturplanen är ett stöd för beslut när det gäller de prioriteringar 

som ska göras så att alla invånare i Hallsbergs kommun kan ta del av och skapa kultur. Den visar på inriktning och 

mål för kulturpolitiken under perioden 2020 - 2023. 

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas? 

Kultur- och fritidsutskottet beslutade hösten 2019 att kulturplanen som skrevs 2012 skulle revideras.  

Vilka barn berörs? 

Hallsbergs kommuns kulturplan utgår från FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna och FN:s kon-

vention om barnets rättigheter. I kulturplanen framhålls att i arbetet med kultur för barn och unga ska Hallsbergs 

kommun utgå från FN:s barnkonvention, artikel 31, där det står att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och 

konstnärliga livet. 

Hallsbergs kommuns kulturplan samspelar även med Region Örebro läns kulturplan. Regionen lyfter särskilt fram 

vikten av ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv för alla med barn och unga i fokus. 

I kulturplanen beskrivs att kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, etnicitet, kön eller könsöverskridande 
identitet, religiositet eller funktionsnedsättning.  
 
Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas 

Innehållet i kulturplanen som reviderats lägger ett stort fokus på barn och ungdomars tillgång till kultur. Genom 
kulturplanen får biblioteket, kulturavdelningen och kulturskolan ett uppdrag att arbeta för att solidariskt fördela 
kultur till alla barn och unga i kommunen. Därav utgör beslutet att anta den reviderade kulturplanen en positiv 
påverkan på barn och unga i Hallsbergs kommun.  
 
Hallsbergs kommuns kulturplan utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt 

Alla barn inom Hallsbergs kommun berörs då kulturplanen visar på en inriktning och mål för kulturpolitiken under 
perioden 2020–2023.  
 
I kulturplanen beskrivs att kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, etnicitet, kön eller könsöverskridande 
identitet, religiositet eller funktionsnedsättning.  
 
I arbetet med kultur för barn och unga utgår Hallsbergs kommun från FN:s barnkonvention, artikel 31, där det står 
att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
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Vägledning till blankett 
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är 
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys 
 
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär 
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn, 
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen 
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som 
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen. 
 
Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12) 
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska 
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges 
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna. 
 
Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras. 
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. 
 
Mer information kring barnkonventionen hittar du på: 
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-
konvention_sfs-2018-1197  
 

Barnombudsmannens webbplats  
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/  
 
Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanaly
s.878.html 
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Revidering av biblioteksplan

Ärendebeskrivning 
Tjänstemännen på bildningsförvaltningen har tagit fram ett arbetsmaterial av den reviderade 
biblioteksplanen för påseende till kultur- och fritidsutskottet. Kultur- och fritidsutskottet beslutade i 
maj 2020 att Hallsbergs kommuns reviderade biblioteksplan skulle lämnas över till bildningsnämnden 
för beslut.  

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att den reviderade biblioteksplanen 
godkänns och kommer att gälla under perioden 2020–2023 samt att ärendet lämnas vidare till 
kommunfullmäktige.

Ärendet 
Kultur- och fritidsutskottet beslutade i maj 2019 att revidera Hallsbergs nuvarande biblioteksplan.

Ett arbetsmaterial har tagits fram av bildningsförvaltningens tjänstemän och presenteras och 
diskuteras på kultur- och fritidsutskottets möte. Därefter har tjänstemännen färdigställt planen för 
att den sedan ska lämnas över till bildningsnämnden för vidare beslut.

 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Ulrika Johansson

Förvaltningschef Kulturchef
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1 Inledning
Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för 
kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under 
perioden 2020-2023.

Planen är antagen av bildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun består av folkbibliotek, genom 
huvudbibliotek i Hallsberg och filialer i Pålsboda och Hjortkvarn samt skolbibliotek 
på kommunens grundskolor.

1.1 Några viktiga styrdokument
Regeringsformen, 1 och 2 kap.(1974:152)

Bibliotekslagen (2013:801)

Skollagen, 2 kap. 36 § (2010:800)

Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197)

Bibliotekens internationella manifest (IFLA/UNESCO)

Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023

Styrsystem för Hallsbergs kommun

1.1.1 Bibliotekslagen i korthet 
Varje kommun ska ha folkbibliotek och skoleleverna ska ha tillgång till 
skolbibliotek.

Kommuner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 

Det allmänna biblioteksväsendet ska: 

 Verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

 Främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

 Ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. 

 Ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och 
personer som har annat modersmål än svenska. 

 Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov. Följande aspekter är viktiga: 

- Medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 

- Särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 

- Öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 
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- Ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning. 

- Allmänheten ska avgiftsfritt få låna, oavsett publiceringsform.

 För att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek 
och bibliotekshuvudmän samverka.

1.1.2 Skollagen och läroplanen
Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. 

Skolbiblioteket har en utpekad roll i läroplanen, där det står att rektor har ett 
särskilt ansvar för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i 
undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

1.1.3 Strategiska områden i styrsystem för Hallsbergs kommun 
Hållbar kommun
Bibliotek är i sig en gemensam hållbar verksamhet, då det går ut på att många kan 
använda samma resurs flera gånger.
Biblioteket bidrar också till att öka människors livskvalitet och bildningsnivå.

Livslångt lärande 
Bibliotek är i hög grad en del av det livslånga lärandet. De används av studerande 
på alla nivåer, från förskola till högre studier. Bibliotek spelar även en stor roll i 
det egna frivilliga lärandet, oavsett ålder.

Allas inflytande
Biblioteken möter många människor, ska stå för ett professionellt bemötande och 
lyssna på idéer och synpunkter om verksamheten.
Med hjälp av biblioteket kan den enskilde skaffa sig kunskap och bilda sig en egen 
uppfattning, vilket bidrar till möjligheten att kunna påverka och delta i 
samhällsutvecklingen.

God service
Biblioteken ska kännetecknas av god service till besökare och användare.
Alla ska känna sig välkomna och bli bemötta på ett respektfullt sätt. Det ska 
kännas som en pålitlig och demokratisk plats som erbjuder resurser till stöd för 
människors möjlighet till läsupplevelser och kunskapssökande.  

2 Bibliotekets roll i Hallsberg
Folkbiblioteket är till för alla och har ett brett uppdrag som omfattar litteratur, 
informationsförmedling, kultur och att vara en mötesplats.

Att utan kostnad tillgängliggöra medier i olika former, att främja läsning samt att 
bidra till ökad digital delaktighet är grunden i verksamheten.
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Bibliotekets offentliga rum utgör en demokratisk mötesplats som värnar 
tryckfriheten och yttrandefriheten, lyfter samhällets mångfald och bidrar till det 
livslånga lärandet.

Biblioteket bidrar till att skapa en attraktiv kommun genom att vara ett lokalt 
kunskapscentrum, erbjuda kulturupplevelser och ett mångsidigt medieutbud.

Media köps in utifrån personalens professionella bedömning av behov, utgivning 
och kvalitet. 
Mediebeståndet ska vara brett och varierat. Det ska spegla såväl äldre som 
nyutkommen litteratur, ta hänsyn till samhällsutvecklingen samt medborgarnas 
behov och önskemål.
Litteratur som biblioteket inte kan tillhandahålla fjärrlånas från andra bibliotek i 
länet eller landet.

Det ska finnas medier för personer med särskilda behov och medier på olika 
språk, däribland de nationella minoritetsspråken.

Biblioteket lånar ut media i olika former, tillhandahåller dagstidningar och 
tidskrifter samt ger tillgång till publika datorer och trådlöst nätverk. Det finns 
möjlighet att skriva ut, kopiera och skanna dokument.

Verksamheten kompletteras med mindre evenemang, föreläsningar och 
utställningar.

Medborgarnas behov ska ställas i centrum och verksamheten ska anpassas efter 
samhällsutvecklingen. För att nå alla grupper i samhället måste biblioteket 
ständigt söka nya vägar för att synliggöra och marknadsföra verksamheten.

Rektor på varje grundskola ansvarar för att skolbibliotek finns tillgängligt för 
eleverna samt att skolbibliotekets verksamhet används som en del i 
undervisningen.

I kommunen finns två bibliotek med andra huvudmän än Hallsbergs kommun. Det 
är gymnasiebiblioteket på Alléskolan, som Sydnärkes utbildningsförbund ansvarar 
för och biblioteket på Kävesta folkhögskola, som Region Örebro län är huvudman 
för. 

3 Personal
Snabba samhällsförändringar ställer stora krav på flexibilitet och 
förändringsberedskap hos bibliotekspersonalen. För att vara ett attraktivt 
bibliotek är medarbetarnas kunskaper, professionalism och bemötande av 
besökarna en viktig framgångsfaktor.

Strävan är att personalen ska ha en akademisk utbildning.

För att kompetensen ska bibehållas och öka ska återkommande 
fortbildningsinsatser erbjudas personalen
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En öppen och tillåtande atmosfär, med utrymme för frågor, samtal och möjlighet 
att prova metoder och nya rutiner, ger förutsättningar för utveckling av service 
och tjänster. 

4 Omvärld
Informationsutbudet är idag enormt och teknikutvecklingen ger den enskilde 
ökade möjligheter att ta del av allt mer information. Krav på utbildning och 
livslångt lärande ökar. Bibliotekets verksamhet har förändrats över tid och 
kommer att fortsätta förändras. 

Omvärldsbevakning behöver göras för att få en beredskap inför framtiden samt ge 
inspiration och idéer till verksamhetsutveckling.

Faktorer som kan påverka biblioteksverksamheten i Hallsberg de kommande åren:

- Beslut om reformer med utgångspunkt från förslaget till en nationell 
biblioteksstrategi, ”Demokratins skattkammare”.

- Många besökare med bakgrund i andra länder.

- Samhällets fortsatta utveckling av digitala tjänster samt det digitala 
utanförskapet. 

- Stora informationsflöden. 

- Den tekniska utvecklingen.

- Rapporter om sjunkande läsförmåga hos barn och unga.

- Ökande andel äldre invånare.

- Ändrade kultur- och medievanor.

- Barnrättskonventionen blivit svensk lag.

5 Fokusområden

5.1 Barn och unga
Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek. Bibliotekets insatser för barn och 
ungdomar ska utgå från lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Barnets bästa ska komma i främsta rummet och principerna om alla barns 
rättigheter och lika värde ska prioriteras.

Biblioteksverksamheten för barn och ungdomar är inriktad på insatser som 
uppmuntrar och stimulerar litteraturupplevelser, läsning och kunskapssökande.

Bildningsnämnden ansvarar för både folk- och skolbibliotek i kommunen. 
De båda bibliotekstyperna har delvis olika uppdrag, men arbetar med samma barn 
och ungdomar. Folkbiblioteket kan stödja skolans uppdrag inom 
läskunnighetsområdet genom sitt läsfrämjande arbete.
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En utveckling av samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek gör att 
kommunens resurser används effektivt. De båda bibliotekstyperna kompletterar 
varandra och ger en helhetssyn kring att nå barn och unga.

Samtliga förskolor i kommunen ska ha del av biblioteksservice.

Folkbibliotek

Att behärska språket är en viktig nyckel för framtiden och läsning är en viktig 
förutsättning för språkutveckling. Läsning stimulerar även fantasi, känslor, 
kunskap och förståelse. Det lässtimulerande arbetet riktas både till barnen och till 
föräldrar och andra vuxna i barnens närhet. Folkbiblioteket ska väcka läslust och 
inspirera till barns fritidsläsning.

I det arbetet är målsättningen att öka kontakterna och samverkan med andra 
aktörer, t ex förskolor och familjecentral samt att utveckla metoder för 
läsfrämjande arbete, både på biblioteket och på andra platser. 

Biblioteket anordnar mindre kulturaktiviteter som vänder sig till barn och unga, 
både för att ta del av andras skapande och att skapa själva.

Barnavdelningen ska vara utformad på ett välkomnande och funktionellt sätt, 
anpassat till barns behov.
Mediebeståndet för barn och unga ska vara brett, aktuellt och tillgängligt för 
besökarna.

Barnrättskonventionen ska implementeras i bibliotekets verksamhet.

Skolbibliotek

Skolbibliotekets verksamhet ska vara en integrerad del i skolans undervisning.
Det ska finnas tillgång till bemannade skolbibliotek på samtliga grundskolor i 
kommunen. Lokaler ska vara ändamålsenliga och mediebeståndet uppdaterat och 
relevant, med kvalitet och bredd. Eleverna ska ges möjlighet till lån, både för 
läsning under skoltid och för fritidsläsning. 

Skolbiblioteken anpassas efter elevernas behov och utformas så att de lockar till 
läsning. Verksamheten ska vara en del i att elever utvecklas i sin läsning, genom 
att stötta, inspirera och utmana. Bra skolbibliotek bidrar till att öka elevernas 
måluppfyllelse när det gäller språkutveckling, läsförmåga och läsförståelse. 
Biblioteket ska vara ett stöd för elever att lära sig hitta relevant information och 
värdera källor.

Enligt läroplanen har rektor ett särskilt ansvar för att skolbibliotekets verksamhet 
används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga 
och digitala kompetens.

Samverkan behöver ske mellan skolledare, lärare och skolbibliotekarie för att 
skapa planering, struktur och likvärdighet för skolbibliotekens uppdrag och 
funktion.

Skolbiblioteket bör finnas med som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete.
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5.2 Samverkan
Biblioteket ska vara öppet för olika typer av samarbete och samverkan på lokal 
nivå. Det kan vara både med andra verksamheter inom kommunen och med 
externa aktörer inom civilsamhället. Samarbeten kan också handla om att 
biblioteket är delaktigt i aktiviteter utanför de egna lokalerna.

Nya samarbeten behöver sökas för att kartlägga behov hos bibliotekens 
prioriterade grupper och för att nå ut med information om verksamheten. 

En målgrupp som inte omnämns i bibliotekslagen är de äldre, som är en viktig 
grupp att utveckla verksamheten för och se vilka samverkansmöjligheter som kan 
finnas.

Hallsbergs bibliotek ska samverka med andra bibliotek, främst inom Örebro län. 
En mediesamverkan mellan folkbiblioteken finns inom länet. Under planperioden 
ska möjligheten till utökning och fördjupning av samverkan inom fler områden 
undersökas, med målet att ge bättre och ökad tillgänglighet till biblioteksservice 
för invånarna. 

Biblioteket ska fortsätta att delta i olika projekt, fortbildningar och nätverk som 
bedrivs tillsammans med övriga bibliotek i länet samt Biblioteksutveckling Region 
Örebro län.

5.3 Tillgänglighet
Biblioteket är till för alla på lika villkor oavsett bakgrund. Det ska vara möjligt för 
alla att ta del av bibliotekets utbud samt bli likvärdigt bemött oberoende av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Biblioteket ska vara tillgängligt så väl fysiskt som till innehåll och ge tillgång till 
information och upplevelser genom de medier som erbjuds.

Aktiviteter för vuxna ska genomföras, främst kopplade till läslust och intresse för 
litteratur, men även till folkbildning och andra kulturyttringar.

Biblioteket tillhandahåller en öppen miljö där människor kan vistas och mötas.

Ett viktigt uppdrag för biblioteket är att bidra till att öka den digitala delaktigheten 
i samhället för de personer som inte har kunskap om eller tillgång till tekniken för 
databaserad information och tjänster.

Biblioteket ska arbeta för att finna nya sätt för den uppsökande 
biblioteksverksamheten, med målet att nå ut till fler människor, samt att arbeta 
med att göra biblioteket och dess tjänster synliga och kända via olika kanaler.

Bibliotekslokalerna ska vara centralt belägna samt ändamålsenliga och möjliga att 
anpassa till det framtida bibliotekets funktion. Biblioteksmiljön ska vara tillgänglig 
och inbjudande för besökarna att vistas i samt erbjuda en god arbetsmiljö för 
personalen.
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Användarnas och allmänhetens frågor och förslag ska beaktas och tillvaratas i 
verksamheten.

6 Utvärdering
Biblioteket ska årligen utarbeta verksamhetsplaner för folk- respektive 
skolbibliotek med utgångspunkt från biblioteksplanen. 

Uppföljning sker i den årliga verksamhetsberättelsen, som redovisas till 
bildningsnämnden. 

Utvärdering och revidering av biblioteksplanen sker under år 2023.
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Barnkonsekvensanalys 
för barn 0-18 år 

 
 

  

    

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats 

Biblioteksverksamhet 

Planerad åtgärd/beslut 
Ange planerad åtgärd/beslut 

Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens 
biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2020-2023. Planen är ett stöd för beslut när 
det gäller de prioriteringar som ska göras så att alla kan ta del av biblioteksverksamhet i kommunen.   
 
Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas? 

Uppdraget har varit att revidera den tidigare biblioteksplanen. Beslut ska fattas om att anta en biblioteksplan för 
Hallsbergs kommun.  
Vilka barn berörs? 

Alla barn, både de som är bosatta i kommunen samt andra barn och unga som använder kommunens bibliotek. 
Samtliga barn i kommunens förskolor och skolväsende berörs. 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas 
 
 Innehållet i biblioteksplanen lägger ett stort fokus på barn och ungdomars rätt till bibliotek. Ett av tre 
fokusområden för planen är Barn och unga. Flera av de styrdokument som ligger till grund för planen betonar 
särskilt barnperspektivet. I bibliotekslagen är barn och unga en av de prioriterade grupper som bibliotek ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt. Det gäller både folk- och skolbibliotek. Enligt både bibliotekslagen och skollagen ska 
elever ha tillgång till skolbibliotek. Lagen om FN:s konvention av barnets rättigheter är ett centralt styrdokument.  
 
I biblioteksplanen beskrivs att biblioteket ska vara tillgängligt för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt 

Biblioteksplanen berör alla barn som kommer i kontakt med kommunens biblioteksverksamhet. Planen visar på 
politiska mål och inriktning för biblioteksverksamheten i kommunen under perioden 2020-2023. 
Biblioteksplanen utgår från barnrättskonventionens fyra grundprinciper: Artikel 2 – Barnets rätt till likvärdiga 
villkor, Artikel 3 – Barnets bästa, Artikel 6 – Barnets rätt till liv och utveckling, Artikel 12 – Barnets rätt att komma 
till tals. Därtill kommer en koppling till övriga av konventionens artiklar, t ex Artikel 17 – Barn har rätt att få tillgång 
till information, Artikel 31 – där det står att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
 
Det är av stor vikt att barnets rättigheter beaktas i det fortsatta arbetet, vid tillämpningen av biblioteksplanen i 
kommunens verksamhet. Att prövning av barnets bästa eller barnkonsekvensanalyser görs vid planering, beslut 
och genomförande av olika insatser i det dagliga arbetet samt vid ytterligare politiska beslut kopplade till planen.   
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Vägledning till blankett 
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är 
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys 
 
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär 
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn, 
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen 
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som 
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen. 
 
Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12) 
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska 
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges 
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna. 
 
Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras. 
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. 
 
Mer information kring barnkonventionen hittar du på: 
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-
konvention_sfs-2018-1197  
 

Barnombudsmannens webbplats  
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/  
 
Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanaly
s.878.html 
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Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 16 juni redovisas inkomna anmälningar om kränkande
behandling till huvudman perioden 2020-05-19 – 2020-06-15.

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

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

Ärendet 
Det har inkommit sammanlagt 11 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2020-05-19 – 
2020-06-15.

Transtenskolan 6 st
Förskolan Treudden 1 st
Långängskolan 2 st
Sköllersta skola 1 st
Förskolan Gullvivan 1 st

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

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Händelsen sker på 
fotbollsplanen. Samtal har förts med eleverna och möte med vårdnadshavarna. En vuxen stärker upp 
kring fotbollsplanen fortsättningsvis. Utredningen pågår.

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

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Kränkningarna ska 
ha skett vid ett flertal tillfällen i korridoren. Samtal förs med elever och vårdnadshavare. 

Två av anmälningarna handlar om två elever som hamnat i konflikt med varandra. Den ena eleven 
säger ofta kränkande saker och saker som inte varit helt sanningsenliga. Den andra eleven säger 
kränkande saker tillbaka. Kränkningarna har pågått ett tag. Samtal förs med elever och 
vårdnadshavare.

Två av anmälningar handlar om två elever som blir verbalt kränkta av två andra elever. Samtal har 
förts med eleverna. Vårdnadshavarna är informerade. Utredningen pågår.

En anmälan handlar om en elev som blir både fysiskt och verbalt kränkt av en annan elev en gång i 
korridoren. Utredningen pågår. 
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En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev i på lunchrasten 
kapprummet. Kränkningarna har pågått en tid. Samtal har förts med dem inblandade eleverna. 
Vårdnadshavare är informerade. Skolans trygghetsteam är inkopplat och även rektor. 
Uppföljningssamtal är inplanerade. Utredningen har avslutats. 

En av anmälningarna handlar om ett barn som blir utsatt för kränkande handlingar av ett annat barn 
när de lekte. Pedagogerna har pratat med både barn och vårdnadshavare. Rektor är inkopplat i 
ärendet. Uppföljningssamtal är inplanerade. Förskolan har vidtagit åtgärder för att förhindra att det 
händer igen. Utredningen pågår.

En anmälan handlar om två elever som var upprörda på fotbollsplanen. Det resulterade i att den ena 
eleven fysiskt kränkte den andra eleven. Samtal har förts med de inblandade elever, de har inte 
samma bild av händelsen. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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