
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-29  

  Bildningsnämnden 

Tid Plats
 08:30-16:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga 
 

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare

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
Rikard Arveden (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  2019-10-29  

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  2019-10-29  

2 - Presentation av utvecklingsarbetet Tidiga 
Samordnade Insatser, TSI (19/BIN/334)

Föredragande Madelene Wistrand, 
Maria Lidberg 

Ärendebeskrivning

Presentation av Hallsbergs medverkan i TSI, Tidiga Samordnade insatser.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 106 2019) 

Verksamhetschefen för elevhälsan kommer till nämndens sammanträde och föredrar ärendet. 
Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde 29 oktober.

Förslag till beslut

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde 29 oktober. 

Beslutsunderlag 
 Presentation av utvecklingsarbetet Tidiga Samordnade Insatser, TSI
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-29  

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

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2019 ska beslut fattas om hur 
förvaltningens behov ska prioriteras/inrymmas i den ram som nämnden tilldelats.

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

Beslutsunderlag biläggs handlingarna senast på nämndens sammanträde den 29 oktober 2019.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 107 2019) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet muntligt. Beslutsunderlag biläggs ärendet senast på nämndens 
sammanträde.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna. Beslut i ärendet fattas på nämndens 
sammanträde 29 oktober. 

Förslag till beslut

Beslut i ärendet fattas på nämndens sammanträde 29 oktober.

Expedieras till

Ekonomiavdelningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-29  

4 - Information om resursfördelningsmodell, 
förskola och skola (19/BIN/336)

Föredragande Kjell Gunnarsson 

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har en modell för hur den budgetram som politiken beslutat om, fördelas till 
respektive enhet, förskola och skola. Modellen bygger dels på antal barn/elever på respektive 
enhet och dels på den struktur som elevunderlaget utgör. Bildningsförvaltningen presenterar hur 
resursfördelningsmodellen är konstruerad samt vilka konsekvenser det får i praktiken.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 108 2019) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet kort muntligt. Mer information kommer på nämndens 
sammanträde. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Resursfördelningsmodell förskola-skola
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-29  

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

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter oktober 2019 
enligt bilaga. 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 109 2019) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Lägesredovisning och bilaga om statistik val av skola biläggs 
handlingar till nämndens sammanträde.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget att lägga lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för oktober månad 2019 till handlingarna. 

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning september
 Lägesredovisning oktober
 Statistik Val av skola - oktober
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-29  

6 - Kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 
för bildningsförvaltningen (19/BIN/332)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Huvudmannen har ett särskilt ansvar när det gäller att säkra kvaliteten i förskola och skola. Det 
systematiska kvalitetsarbetet utgör en struktur som omfattar hela styrkedjan från pedagogerna till 
politikerna. En viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet är att följa upp verksamheternas 
resultat. Det sker kontinuerligt under året och sammanfattas sedan i en kvalitetsredovisning för 
varje enskild enhet. Kvalitetsredovisningarna från respektive förskola och skola bidrar även till den 
övergripande kvalitetsredovisningen för bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen redovisar 
vad som framkommit i resultatredovisningar och kvalitetsredovisning för läsåret 2018-2019.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 110 2019) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet muntligt. Beslutsunderlag biläggs ärendet senast på nämndens 
sammanträde. 

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna. Beslut i ärendet fattas på nämndens 
sammanträde 29 oktober.

Förslag till beslut

Beslut i ärendet fattas på nämndens sammanträde 29 oktober.

Beslutsunderlag 
 Kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 för bildningsförvaltningen

Expedieras till

Rektorer förskola/skola
Biträdande skolchef
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-29  

7 - Tema 1: Plan mot kränkningar och plan 
mot diskriminering samt sammanställning 
kränkningsärenden (19/BIN/296)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Vid varje ordinarie nämndsammanträde rapporteras ekonomisk redovisning samt viss statistik. 
Fyra gånger om året sker också en mer omfattande redovisning av olika punkter av det 
systematiska kvalitetsarbetet som sker i verksamheterna.

Tema nummer ett handlar om förskolans och skolans plan för arbetet med lika rättigheter 
och möjligheter/plan mot kränkningar och plan mot diskriminering samt sammanställning av
kränkningsärenden. Varje rektor lämnar rapport kring sin/sina verksamheter, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 111 2019) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att rapporterna om tema 1 - plan 
motkränkningar och plan mot diskriminering samt sammanställning av kränkningsärenden för 
bildningsnämndens verksamheter, enligt bilaga, läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tema 1: Förskolorna Folkasbo, Gläntan, Gullvivan och Hjorten
 Tema 1: Förskolorna Stocksätter, Tranängen, Hässleberg/Mullvaden och Östansjö
 Tema 1: Förskolorna Norrgården och Björkängen
 Tema 1: Fredriksbergskolan
 Tema 1: Förskolorna Kompassen och Vibytorp samt dagbarnvårdarna
 Tema 1: Långängskolan
 Tema 1: Förskolan Ekhagen
 Tema 1: Sköllersta skola och fritidshem
 Tema 1: Förskolan Treudden
 Tema 1: Folkasboskolan
 Tema 1: Östansjö skola
 Tema 1: Förskolorna Sagobacken och Tallbacken

Expedieras till

Rektorer förskola/skola
Biträdande skolchef
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-29  

8 - Sammanträdesdagar för 
bildningsnämnden 2020 (19/BIN/325)

Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

Sammanträdesdagar för beredningsutskottet, kultur- och fritidsutskottet, bildningsnämnden samt 
verksamhetsbesök behöver fastställas för år 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 112 2019) 

Ordförande föreslår beredningsutskottet besluta enligt bilaga efter att nämndsammanträdet i 
februari flyttas från 18 februari till 25 februari samt att heldagen på höstterminen förläggs i 
november istället för oktober.

Beredningsutskottet beslutar enligt förslag.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna förslag 
på sammanträdesdagar för år 2020 enligt bilaga.

Beslutsunderlag 
 Sammanträdesdagar 2020 för beredningsutskottet, kultur- och fritidsutskottet, 

bildningsnämnden samt verksamhetsbesök
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-29  

9 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2019-10-01 - 2019-10-28 presenteras på nämndens 
sammanträde den 29 oktober.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-29  

10 - Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen position2.15 – 2.17 
(19/BIN/2)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde den 1 oktober redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2019-10-01 – 2019-10-28.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 114 2019) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottets föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 - 2.17
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-29  

11 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-29  

12 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-29  

13 – Övriga frågor Föredragande  
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Presentation av utvecklingsarbetet Tidiga 
Samordnade Insatser, TSI

2

19/BIN/334
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-10-10 Dnr:19/BIN/334 

Presentation av utvecklingsarbetet Tidiga Samordnade Insatser, TSI

Ärendebeskrivning 
Presentation av Hallsbergs medverkan i TSI, Tidiga Samordnade insatser.  

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

Ärendet 
Regeringen har 2017 gett Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra 
ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser.

Skolverket och Socialstyrelsen ger stöd till 36 utvecklingsarbeten runt om i Sverige. Syftet med att 
stödja och följa dessa utvecklingsarbeten är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för 
samverkan, och därmed få kunskap om vad som behövs för att etablera hållbara strukturer för Tidiga 
samordnade insatser i kommuner och regioner.

Hallsbergs kommun utgör tillsammans med Lekeberg, Askersund och Kumla kommun ett 
utvecklingsarbete med syfte att arbeta för att förbättra psykisk hälsa hos flickor i mellanstadiet.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Madelene Wistrand

Förvaltningschef Verksamhetschef elevhälsan
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Information om resursfördelningsmodell, 
förskola och skola

4

19/BIN/336
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-10-11 Dnr: 19/BIN/336

Version 1.3

Information om resursfördelningsmodell, förskola och skola

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har en modell för hur den budgetram som politiken beslutat om, fördelas till 
respektive enhet, förskola och skola. Modellen bygger dels på antal barn/elever på respektive enhet 
och dels på den struktur som elevunderlaget utgör. Bildningsförvaltningen presenterar hur 
resursfördelningsmodellen är konstruerad samt vilka konsekvenser det får i praktiken.

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

Ärendet 
Hallsbergs kommun har en modell för hur den budgetram som politiken beslutat om, fördelas till 
respektive enhet, förskola och skola. Modellen bygger dels på antal barn/elever på respektive enhet 
och dels på den struktur som elevunderlaget utgör. Bildningsförvaltningen presenterar hur 
resursfördelningsmodellen är konstruerad samt vilka konsekvenser det får i praktiken.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2019

5

19/BIN/52
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2019-10-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 152

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 126

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 180

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 26

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 19

Förskolor, Pålsboda 141

Förskolor, Sköllersta 86

Förskolor, Vretstorp 104

Förskolan, Östansjö 53

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 235

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 130

Fritidshem, Hjortkvarn 6

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 84

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 79

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 91

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 59

1) Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Tranängen, Förskolan Äppellunden
2) Förskolor område 2, Hallsberg: Förskolan Björkängen, Förskolan Norrgården
3) Förskolor område 3, Hallsberg: Förskolan Kompassen, Förskolan Vibytorp

63

18

144

99

108

63

220

138

10

89

84

93

Antal inrättade platser

162

135

180

25

Antal barn i aktiv kö

59

0

13

5

13

7
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Antal inskrivna elever samt frånvaro 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är mer

än 10% ackumulerat innevarande termin

Folkasboskolan, åk f-6 0 st < 15% < 1 st < 50% < 0 st

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

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

Långängskolan 1 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

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

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

Transtenskolan 7 st < 15% < 24 st < 50% < 7 st

Transtenskolan, mottagningsenheten

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

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

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 14 Jan 5,70%
Antal barn i fritidshem 18 Feb 6,96%
Antal elever i förskoleklass/grundskola 33 Mar 6,98%
Antal elever i grundsärskola 21 Apr 5,05%

Maj 4,87%
Antal barn/elever från annan kommun Jun 3,90%

Jul 3,64%
Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug 3,50%
Antal barn i fritidshem Sep
Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt
Antal elever i grundsärskola Nov

Dec
Biblioteken

Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 39479
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 1607
Filialbiblioteket i Pålsboda 2319251

10
92
0

Från annan kommun

11
16
35
-

Antal utlån, redovisningsmånad

4304
286

12

Antal inskrivna elever

231

147

156

430

123

318

374

97

Fristående skola/verksamhet

7

Sjukfrånvaro, personal BIF

Antal elever med total frånvaro som är mer
än 10% ackumulerat innevarande termin

22 st < 15% < 23 st < 50% < 0 st

14 st < 15% <34 st < 50% < 2 st

3 st < 15% < 6 st < 50% < 0 st

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

28 st < 15% < 56 st < 50% < 1 st

12 st < 15% < 13 st < 50% < 0 st

11 st < 15% < 30 st < 50% < 0 st

36 st < 15% < 83 st < 50% < 20 st
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Statistikdatum
2019-10-15

Förskoleklass och grundskola

Antal elever i fristående skola eller i annan kommun

Folkasbo-
skolan

f-6

Folkasbo-
skolan

7-9

Fredriksberg-
skolan

f-6

Långäng-
skolan

f-6

Sköllersta
skola

f-6

Stocksätter-
skolan

f-6

Transten-
skolan

7-9

Östansjö
skola

f-6

SUMMA

Grenadjärskolan 3 3 1 1 8
Int. Engelska skolan 1 4 3 2 1 3 14
Jensen grundskola 3  5 1 9
Karl Johans skola 1 2 4 1 1 1 10
Kunskapsskolan 1 17 2 1 5 7 33
Ljusfalls friskola 7 7
Nya Karlslundsskolan 1 1
Viktoriaskolan 1 2 2 5
Örebro Waldorfskola 1  2 1 1 5
Summa fristående skolor 15 31 10 4 11 2 17 2 92

Närlundaskolan 1 1
Sjöängsskolan  5 1 6
Snavlunda skola 1 1
Summa Askersunds kommun 1 1  5 1 8

Ekeby skola 1 1
Fylsta skola 2 1 3
Kumlaby grundskola 2 1  1  1 5
Skogstorpsskolan 1 1 1 3
Tallängens skola  3 1 4
Vialundskolan  1 1
Summa Kumla kommun 2 1 6 2 2 3 1 17

Centralskolan 1 1
Lindåsens skola 1 1
Summa Laxå kommun 1 1 2

Birgittaskolan 1 1 2
Summa specialskola 1 1 2

Almby skola 1 1 2
Navets skola 1   1
Änglandaskolan  1  1
Summa Örebro kommun 2 1 1 4

Fristående skolor 92

Kommunala skolor och specialskola 33

SUMMA 125
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Statistikdatum
2019-10-15

Forts. förskoleklass och grundskola

Antal elever från annan kommun

Folkasbo-
skolan

f-6

Folkasbo-
skolan

7-9

Fredriksberg-
skolan

f-6

Långäng-
skolan

f-6

Sköllersta
skola

f-6

Stocksätter-
skolan

f-6

Transten-
skolan

7-9

Östansjö
skola

f-6

SUMMA

Askersunds kommun 1 3 2 6 2 14
Kumla kommun 1 1 2 2 2 2 10
Laxå kommun 1  1
Lekebergs kommun 1 1
Örebro kommun   1  2 1 2 6
Övriga kommuner 1 1   1 3
SUMMA 1 2 5 5 4 3 10 5 35

Förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn i fristående verksamhet eller i annan kommun

Förskolan Fjärilen Guldvinge, Kumla

Askersunds kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Örebro kommun
Delsumma kommuner
SUMMA

Antal barn från annan kommun

Förskolan 
Björkängen

Förskolan
Kompassen

Förskolan
Treudden

Förskolan
Äppel-
lunden

SUMMA

Askersunds kommun 1 1
Kumla kommun 1 4 1 2 8
Laxå kommun 1 1
Örebro kommun 1 1
SUMMA 1 6 2 2 11

Grenadjärskolans förskola
I ur och skur Knoppen, Finspång
Valpebo förskola, Örebro
Waldorfförskolan Linden, Örebro
Waldorfförskolan Viljan, Örebro

1
1

4

2
2

26

12Delsumma fristående verksamheter

2
9
2
1

Antal barn

14

2
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Kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 för 
bildningsförvaltningen

6

19/BIN/332
   

Page 26 of 59



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-10-11 Dnr:19/BIN/332 

Kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 för bildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning 
Huvudmannen har ett särskilt ansvar när det gäller att säkra kvaliteten i förskola och skola. Det 
systematiska kvalitetsarbetet utgör en struktur som omfattar hela styrkedjan från pedagogerna till 
politikerna. En viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet är att följa upp verksamheternas 
resultat. Det sker kontinuerligt under året och sammanfattas sedan i en kvalitetsredovisning för varje 
enskild enhet. Kvalitetsredovisningarna från respektive förskola och skola bidrar även till den 
övergripande kvalitetsredovisningen för bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen redovisar vad 
som framkommit i resultatredovisningar och kvalitetsredovisning för läsåret 2018-2019.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 
för bildningsförvaltningen, enligt bilaga, läggs till handlingarna.

Ärendet 
Huvudmannen har ett särskilt ansvar när det gäller att säkra kvaliteten i förskola och skola. Det 
systematiska kvalitetsarbetet utgör en struktur som omfattar hela styrkedjan från pedagogerna till 
politikerna. En viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet är att följa upp verksamheternas 
resultat. Det sker kontinuerligt under året och sammanfattas sedan i en kvalitetsredovisning för varje 
enskild enhet. Kvalitetsredovisningarna från respektive förskola och skola bidrar även till den 
övergripande kvalitetsredovisningen för bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen redovisar vad 
som framkommit i resultatredovisningar och kvalitetsredovisning för läsåret 2018-2019. Respektive 
kvalitetsredovisning finns på Hallsbergs kommuns hemsida. Bildningsnämndens politiker träffar även 
respektive rektor med ansvar för kommunens samtliga förskolor och skolor, för en resultatdialog. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Bilagor
Kvalitetsredovisning läsåret 2018-2019 för bildningsförvaltningen
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Tema 1: Plan mot kränkningar och plan mot 
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Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 
2020
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Datum 2019-10-16 1 (2)

Bildningsförvaltningen 

Hemsida E-post Organisationsnummer
Hallsbergs kommun www.hallsberg.se bildningsförvaltningen@hallsberg.se 212000-1926
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro
694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 0582-68 53 46 577-3338

Bildningsförvaltningen
0582-68 53 45
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Sammanträdesdagar 2020 för beredningsutskottet, kultur- och 
fritidsutskottet, bildningsnämnden samt verksamhetsbesök

Beredningsutskottet 

14 januari kl 15.00
4 februari kl 15.00
10 mars kl 15.00
14 april kl 15.00
5 maj kl 15.00
2 juni kl 15.00
11 augusti kl 15.00
15 september kl 15.00
13 oktober kl 15.00
3 november kl 15.00
1 december kl 15.00

Kultur- och fritidsutskott 

11 februari kl 09.00
12 maj kl 09.00
8 september kl 09.00
10 november kl 09.00

Bildningsnämnden

28 januari kl 08.30
25 februari kl 08.30
24 mars kl 08.30, heldag
28 april kl 08.30
19 maj kl 08.30
16 juni kl 08.30
25 augusti kl 08.30
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Datum 2019-10-16 2 (2)

Bildningsförvaltningen 

Hemsida E-post Organisationsnummer
Hallsbergs kommun www.hallsberg.se bildningsförvaltningen@hallsberg.se 212000-1926
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro
694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 0582-68 53 46 577-3338

30 september kl 08.30, onsdag
27 oktober kl 08.30 
17 november kl 08.30, heldag
15 december kl 08.30

Verksamhetsbesök

11 februari eftermiddag
17 mars
12 maj eftermiddag
26 maj
15 september förmiddag
20 oktober
10 november eftermiddag
8 december
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Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen position2.15 – 2.17
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3
Datum: 2019-10-07 Dnr:19/BIN/2 

Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen position
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 1 oktober redovisas inkomna anmälningar om kränkande
behandling till huvudman perioden 2019-10-01 – 2019-10-28.

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

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

Ärendet 
Det har inkommit sammanlagt 12 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2019-10-01 – 
2019-10-28.

Folkasboskolan 3 st
Transtenskolan 2 st
Sköllersta skola 2 st
Förskolan Treudden 1 st
Fredriksbergskolan 3 st
Förskolan Tallbacken 1 st

Ingen av anmälningarna avser inte en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Eleven blir ledsen, 
när den andre eleven ser det upphör kränkningarna. Samtal har förts med de inblandade eleverna 
och vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som fått ett olämpligt mms av en annan elev. Skolans 
elevhälsa är inkopplat i ärendet. Samtal har förts med inblandade elever och vårdnadshavare är 
informerade. Det framkommer att eleven som fått ett olämpligt mms också skickat ett likadant till 
den andra eleven. I utredningen konstaterar skolan att ingen kränkning skett. Utredningen är 
avslutad. 

En anmälan handlar om två barn som handlar i en konflikt, vilket resulterar i att det ena barnet slår 
det andra barnet med en pinne. Personalen kommer att vara mer närvarande kring barnen och 
hjälpa dem hantera konflikter när de uppstår. De kommer också ha en fortlöpande kontakt med 
vårdnadshavare. Ärendet pågår och utredningen fortsätter.

En anmälan handlar om flera elever som hamnar i konflikt med varandra. En elev blir verbalt kränkt 
av två andra elever. Då har eleven svarat tillbaka med att slå dem. Konflikten fortsätter och fler 
elever blandar sig i. Eleven som blivit verbalt kränkt blir nu också fysiskt kränkt. Samtal har förts med 
samtliga inblandade elever och deras vårdnadshavare. Skolans trygghetsteam är inkopplat. 
Uppföljning kommer att ske för att säkerställa att konflikten inte fortsätter och att kränkningarna 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 3
Datum: 2019-10-07 Dnr:19/BIN/2 

upphör. 

En av anmälningarna handlar om en elev som upplever sig kränkt av en händelse på skolgården. 
Eleven berättar att en annan elev sparkat eleven ett flertal gånger. Ingen anledning finns angiven. 
Den andre eleven har en annan berättelse om händelseförloppet. Samtal har förts med alla 
inblandade elever. Skolans trygghetsteam har kopplats in. Vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Tumult uppstår på 
skolgården på lunchrasten, över en fotboll. Det resulterar i att eleven blir sparkad av den andra 
eleven. Eleven som blir sparkad springer och gömmer sig, medan den andra eleven går och letar och 
hotar att slå den ena eleven. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och utredningen 
fortsätter. 

En av anmälningarna handlar om att det kommer till skolans kännedom att en elev under 
höstterminen har blivit verbalt kränkt av andra elever på fritiden vid ett flertal tillfällen. Skolans 
elevhälsa kopplats in i ärendet. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som upplever sig kränkt av en händelse på skolgården. 
Några elever har lekt på rasten, när en annan elev blandade sig i och konflikt uppstod. Den eleven 
som blandade sig i har en annan berättelse om händelseförloppet. Samtal har förts med alla 
inblandade elever. Skolans trygghetsteam har kopplats in. Vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om ett barn som blir instängt i ett trångt utrymme av ett annat barn. Det barnet 
som blir instängt blir rädd. Vårdnadshavare är informerade. Personalen vidtar åtgärder för att 
minimera risken att det händer igen. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Detta på grund av 
att den ene eleven kränkt ytterligare en elev fysiskt. Det var flera händelser under en och samma 
dag. Samtal har förts med inblandade elever. Vårdnadshavare är informerade. Personal kommer att 
stärka upp ute i korridoren för att trygga eleverna. Ärendet pågår och utredningen fortsätter. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Den utsatte eleven 
hade enligt anmälan provocerat den andra eleven, vilket resulterade i att den andra eleven sparkade 
tillbaka. Samtal har förts med inblandade elever och vårdnadshavare har blivit informerade. 
Uppföljning har skett. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Eleven som blir 
kränkt uppger sedan att det har hänt vid ett flertal tillfällen innan. Samtal har förts med de 
inblandade eleverna och vårdnadshavare är informerade. Uppföljning har skett och då har eleven 
talat om att kränkningarna upphört. Utredningen är avslutad. 
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Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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