
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

  Bildningsnämnden

Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare
Daniel Jämsä, Ekonom

Ej tjänstgörande ersättare

Aminatu Bello (S)
Per Anders Thor (S)
Kristoffer Köning (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)
Martin Pettersson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)

Page 1 of 46



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ersättare

3. Godkännande av dagordning

4. Anmälan om jäv

5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

2 - Stocksätterskolans elevråd (19/BIN/162) Föredragande  08:30

Ärendebeskrivning

Stocksätterskolan i Hallsberg bedriver sedan flera år tillbaka ett mycket aktivt elevrådsarbete, vilket 
påverkar elevdemokratin och elevdelaktigheten för alla elever som går på skolan. Vem som helst 
kan dessutom följa Stocksätterskolans elevråd vi deras prisbelönta blogg, elevrådet.se. Elevrådet 
har ett önskemål om att få träffa bildningsnämndens politiker. Representanter ur elevrådet är 
därför inbjudna till bildningsnämnden.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 52 2019)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 14 maj.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 14 maj.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Stocksätterskolans elevråd
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

3 - Tertialrapport, januari - april 2019, för 
bildningsnämndens verksamheter (19/BIN/161)

Föredragande Daniel Jämsä, Fredrik 
Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari - april 2019 med uppföljning av ekonomi 
och mål för bildningsnämndens verksamheter enligt bilaga. Bilaga bifogas handlingarna till 
nämndens sammanträde alternativt på bordet på nämndens sammanträde den 14 maj 2019.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 53 2019)

Ekonom Daniel Jämsä informerar utskottet om den ekonomiska uppföljningen muntligt, då inga 
handlingar finns att tillgå än.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna och ärendet beslutas direkt på 
nämndens sammanträde.

Förslag till beslut

Ärendet beslutas på nämndens sammanträde den 14 maj.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

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

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter april 2019 
enligt bilaga. Den ekonomiska uppföljningen sker genom tertialrapport.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 54 2019)

Förvaltningschefen föredrar lägesredovisningen. Det är något fler elever som går i skolan i andra 
kommuner än tidigare. Sjukskrivningstalen är något lägre i förhållande till siffrorna i februari.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägesredovisning för bildningsnämndens 
verksamheter april 2019 enligt bilaga läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Lägesredovisning april
 Antal barn/elever i fristående förskolor/grundskolor eller i annan kommun
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

5 - Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 
med flerårsplan -21 och -22 (19/BIN/54)

Föredragande Daniel Jämsä, Fredrik 
Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden har på årets tidigare nämndsammanträden fått information angående 
förutsättningar, nuvarande och kommande ekonomiska behov.  Målet med denna process är att 
nämndens politiker får ett bra beslutsunderlag inför beslut angående nästa års budgetramar, samt 
flerårsplan för de två därpå följande åren. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och 
förutsättningar inför arbetet med budgetramar för 2020 (-21 och -22), samt var i processen vi är 
idag.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 55 2019)

Förvaltningschefen informerar utskottet kort om ärendet, det har inte hänt mycket nytt i 
budgetarbetet sedan senaste nämndsammanträdet. Mer information kommer till nämndens 
sammanträde 14 maj.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - April aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

6 - Tema 4: Klagomål och anmälningar till 
Skolinspektionen (19/BIN/160)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Fyra gånger per läsår sker en mer omfattande redovisning till bildningsnämnden av olika punkter av 
det systematiska kvalitetsarbetet som äger rum i verksamheterna skola och förskola.

Tema nummer fyra handlar om klagomål och anmälningar till Skolinspektionen. Varje rektor och 
förskolechef lämnar rapport kring sin/sina verksamheter.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 56 2019)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 14 maj. Långängskolans redovisning 
saknas.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 14 maj.

Beslutsunderlag
 Förskoleområde 1, förskolorna Stocksätter, Hässleberg, Tranängen, Östansjö och Mullvaden
 Förskoleområde 2, förskolorna Norrgården och Björkängen
 Förskoleområde 3, förskolorna Kompassen och Vibytorp, dagbarnvårdarna
 Stocksätterskolan
 Förskolorna Sagobacken och Tallbacken, Fredriksbergskolan
 Transtenskolan
 Förskolorna Ekhagen och Treudden
 Sköllersta skola och fritidshem
 Förskolorna Folkasbo, Gullvivan, Gläntan och förskolan/fritidshemmet Hjortkvarn
 Östansjö skola
 Folkasboskolan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

7 - Skolfrånvaro (19/BIN/164) Föredragande Cecilia Lindskog, Lina 
Sjösten 

Ärendebeskrivning

Elevernas skolfrånvaro på respektive skolenhet redovisas under lägesredovisningen på varje 
nämndsammanträde. En av de enheter som har den mest omfattande skolfrånvaron är 
Transtenskolan. Under vårterminen har ett tvåårigt projekt startats, finansierat via kommunens 
sociala investeringsfond. Projektet omfattar två tjänster som har sin anställning på 
socialförvaltningen men jobbar med skolfrånvaron på Transtenskolan. Transtenskolans rektor 
tillsammans med någon av de anställda i projektet presenterar nuläge och planerade insatser.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 57 2019)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 14 maj.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 14 maj.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skolfrånvaro
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

8 - Lärares arbetsmiljö (19/BIN/163) Föredragande Caroline Lindeskär 

Ärendebeskrivning

Skolan är ständigt aktuell och omdebatterad i media och bilden av den svenska skolan kan ibland 
uppfattas som väldigt negativ. En fråga som varit aktuell under en tid, är lärarnas arbetsmiljö. 
Representant från personalavdelningen kommer till bildningsnämndens sammanträde och 
presenterar det arbete som görs angående lärarnas arbetsmiljö. På sammanträdet redovisas även 
resultat från medarbetarenkät, sjukfrånvaro, tillbud, olycksfall och hot.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 58 2019)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 14 maj.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 14 maj.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse -  Lärares arbetsmiljö
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

9 - Remissvar Örebro läns kulturplan 2020 - 
2023 (19/BIN/165)

Föredragande Christina Johansson 

Ärendebeskrivning

Region Örebro län har skickat ut remissversionen av Örebro läns kulturplan 2020 - 2023. Den finns 
att läsa i sin helhet på www.regionorebrolan.se/kulturplan. Region Örebro län önskar få in 
synpunkter från berörda parter.

Bildningsförvaltningen har läst kulturplanen och har lämnat vissa synpunkter som beskrivs i bifogad 
bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 59 2019)

Förvaltningschefen föredrar ärendet muntligt. Remissvaret biläggs handlingarna till nämndens 
sammanträde.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna och ärendet beslutas direkt på 
nämndens sammanträde. 

Förslag till beslut

Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remissvar Örebro läns regionala kulturplan2020-2023
 Remissvar Örebro läns kulturplan 2020 - 2023

10 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2019-04-23 - 2019-05-13 presenteras på nämndens 
sammanträde den 14 maj.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

11 - Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen punkt 2.15 - 2.17 
(19/BIN/2)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 61 2019)

Det har inkommit 3 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan. 
Rektor/förskolechef Caroline Schreiber är inbjuden av beredningsutskottet för att diskutera 
frånvaro och kränkningar.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 3 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2019-04-23 – 
2019-04-26.

Förskolan Ekhagen 1 st
Sköllersta skola 2 st

Anmälningarna avser inte en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

En av anmälningarna som inkommit handlar om ett barn som blivit bitet i armen av ett annat barn. 
Barnet hade en vagn som det andra barnet ville ha, men inte fick. Personal fanns på plats och mötte 
upp båda barnen. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet är utrett och avslutat.

En anmälan handlar om en elev som blivit verbalt kränkt av en annan elev. Händelsen ska ha skett 
på fritidstid. Skolan fick kännedom om händelsen genom vårdnadshavare. Samtliga vårdnadshavare 
är informerade. Skolans trygghetsteam är inkopplat och de har stärkt upp med personal på raster 
och fritidstid. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blivit fysiskt kränkt, bland annat blivit omkullputtad, 
av en annan elev på rasten. Skolan har stärkt upp med personal på raster. Vårdnadshavare är 
informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

12 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 62 2019)

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
Förskolan Äppellunden börjar färdigställas. Möbler kommer på plats i början av juni och de som 
anställs till förskolan är utbildade förskollärare. Det kommer att bli ett delat ledarskap mellan 
förskolecheferna Helena Finnman och Jessica Bengtsson.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

13 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-05-14 

14 – Övriga frågor Föredragande  
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Stocksätterskolans elevråd

2

19/BIN/162
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-04-26 Dnr: 19/BIN/162

Version 1.3

Stocksätterskolans elevråd

Ärendebeskrivning
Stocksätterskolan i Hallsberg bedriver sedan flera år tillbaka ett mycket aktivt elevrådsarbete, vilket 
påverkar elevdemokratin och elevdelaktigheten för alla elever som går på skolan. Vem som helst kan 
dessutom följa Stocksätterskolans elevråd vi deras prisbelönta blogg, elevrådet.se. Elevrådet har ett 
önskemål om att få träffa bildningsnämndens politiker. Representanter ur elevrådet är därför 
inbjudna till bildningsnämnden.

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

Ärendet
Stocksätterskolan i Hallsberg bedriver sedan flera år tillbaka ett mycket aktivt elevrådsarbete, vilket 
påverkar elevdemokratin och elevdelaktigheten för alla elever som går på skolan. Vem som helst kan 
dessutom följa Stocksätterskolans elevråd vi deras prisbelönta blogg, elevrådet.se. Där kan man se 
allt från när elevrådet intervjuade partiledare och partirepresentanter från riksdagen, till den aktion 
man gjorde för att få behålla skolfotograferingen och skolkatalogen. Elevrådet har ett önskemål om 
att få träffa bildningsnämndens politiker. Representanter ur elevrådet är därför inbjudna till 
bildningsnämndens sammanträde.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2019

4

19/BIN/52
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2019-04-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 142

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 144

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 190

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 27

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 21

Förskolor, Pålsboda 138

Förskolor, Sköllersta 92

Förskolor, Vretstorp 116

Förskolan, Östansjö 61

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 210

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 115

Fritidshem, Hjortkvarn 10

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 74

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 74

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 84

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 54

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

Antal barn i aktiv kö

19

0

6

1

1

2

Antal inrättade platser

135

144

180

25

68

18

144

99

108

63

233

152

11

107

90

88
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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 1 st < 15% < 0 st < 50% < 1 st

Folkasboskolan, åk 7-9 4 st < 15% < 6 st < 50% < 3 st

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

Långängskolan 0 st < 15% < 2 st < 50% < 0 st

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

Stocksätterskolan 0 st < 15% < 0st < 50% < 1st

Transtenskolan 9 st < 15% < 33 st < 50% < 3 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 19 Jan 5,80%
Antal barn i fritidshem 21 Feb 6,93%
Antal elever i förskoleklass/grundskola 44 Mar 6,87%
Antal elever i grundsärskola 17 Apr

Maj
Antal barn/elever från annan kommun Jun

Jul
Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug
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 16615
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 706
Filialbiblioteket i Pålsboda 937

17 st < 15% < 7 st < 50% < 0 st

19 st < 15% < 15 st < 50% < 1 st

60 st < 15% < 77 st < 50% < 0 st

14 st < 15% < 15 st < 50% < 1 st

28 st < 15% < 62 st < 50% < 5 st

53 st < 15% < 106 st < 50% < 23 st

Sjukfrånvaro, personal BIF

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

30 st < 15% < 32 st < 50% < 3 st

23 st < 15% < 35 st < 50% < 8 st

6

Antal inskrivna elever

243

140

155

422

140

326

358

97

Fristående skola/verksamhet

8

243

6
81
0

Från annan kommun

11
15
46
-

Antal utlån, redovisningsmånad

4368
150

Page 19 of 46



Page 20 of 46



Page 21 of 46



Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med 
flerårsplan -21 och -22

5

19/BIN/54
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-04-26 Dnr: 19/BIN/54

Version 1.3

Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden har på årets tidigare nämndsammanträden fått information angående 
förutsättningar, nuvarande och kommande ekonomiska behov.  Målet med denna process är att 
nämndens politiker får ett bra beslutsunderlag inför beslut angående nästa års budgetramar, samt 
flerårsplan för de två därpå följande åren. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och 
förutsättningar inför arbetet med budgetramar för 2020 (-21 och -22), samt var i processen vi är idag. 

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

Ärendet
En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av aktuella 
förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan viktig del är 
naturligtvis att göra prioriteringar och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt som är 
önskvärt. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2020 (-21 
och -22). Nämnden informeras även om den fortsatta processen och planeringen med att ta fram 
budgetramar för 2020.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Tema 4: Klagomål och anmälningar till 
Skolinspektionen

6

19/BIN/160
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Skolfrånvaro

7

19/BIN/164
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-04-26 Dnr: 19/BIN/164

Version 1.3

Skolfrånvaro

Ärendebeskrivning
Elevernas skolfrånvaro på respektive skolenhet redovisas under lägesredovisningen på varje 
nämndsammanträde. En av de enheter som har den mest omfattande skolfrånvaron är 
Transtenskolan. Under vårterminen har ett tvåårigt projekt startats, finansierat via kommunens 
sociala investeringsfond. Projektet omfattar två tjänster som har sin anställning på 
socialförvaltningen men jobbar med skolfrånvaron på Transtenskolan. Transtenskolans rektor 
tillsammans med någon av de anställda i projektet presenterar nuläge och planerade insatser.

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

Ärendet
Elevernas skolfrånvaro på respektive skolenhet redovisas under lägesredovisningen på varje 
nämndsammanträde. Sedan en tid redovisas både den giltiga och den ogiltiga skolfrånvaron. Det har 
synliggjort för huvudmannen att många enheter har en allt för omfattande skolfrånvaro. En av de 
enheter som har den mest omfattande skolfrånvaron är Transtenskolan. Under vårterminen har ett 
tvåårigt projekt startats, finansierat via kommunens sociala investeringsfond. Projektet omfattar två 
tjänster som har sin anställning på socialförvaltningen men jobbar med skolfrånvaron på 
Transtenskolan. Transtenskolans rektor tillsammans med någon av de anställda i projektet 
presenterar nuläge och planerade insatser.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Lärares arbetsmiljö

8

19/BIN/163
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-04-26 Dnr: 19/BIN/163

Version 1.3

Lärarnas arbetsmiljö

Ärendebeskrivning
Skolan är ständigt aktuell och omdebatterad i media och bilden av den svenska skolan kan ibland 
uppfattas som väldigt negativ. En fråga som varit aktuell under en tid, är lärarnas arbetsmiljö. 
Representant från personalavdelningen kommer till bildningsnämndens sammanträde och 
presenterar det arbete som görs angående lärarnas arbetsmiljö. På sammanträdet redovisas även 
resultat från medarbetarenkät, sjukfrånvaro, tillbud, olycksfall och hot.

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

Ärendet
Skolan är ständigt aktuell och omdebatterad i media och bilden av den svenska skolan kan ibland 
uppfattas som väldigt negativ. En fråga som varit aktuell i media är lärarnas arbetsmiljö. 
Representant från personalavdelningen kommer till bildningsnämndens sammanträde och 
presenterar det arbete som görs angående lärarnas arbetsmiljö. På sammanträdet redovisas även 
resultat från medarbetarenkät, sjukfrånvaro, tillbud, olycksfall och hot.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Remissvar Örebro läns kulturplan 2020-2023

Ärendebeskrivning
Region Örebro län har skickat ut remissversionen av Örebro läns kulturplan 2020 - 
2023. Den finns att läsa i sin helhet på www.regionorebrolan.se/kulturplan. Region 
Örebro län önskar få in synpunkter från berörda parter.

Region Örebro län ingår i samverkansmodellen, en nationell kulturpolitisk reform 
som bland annat syftar till att öka det regionala inflytande över den statligt 
finansierade regionala kulturen. Syftet är också att utveckla dialogen och samverkan 
mellan den nationella, den regionala och den lokala nivån. Den regionala 
kulturplanen är en viktig del i kultursamverkansmodellen och fungerar som regionens 
ansökan om statliga medel genom beskrivningen av de regionala aktörernas 
målsättningar. Kulturplanen beskriver också länets planerade gemensamma 
kulturutveckling 2020 - 2023 genom samverkan mellan Region Örebro län, länets 
kommuner, civilsamhälle och kulturskapare.

Kulturplanens inriktning och titel är ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv – med kultur 
som kraft”.  Utgångspunkten är solidarisk fördelad kultur vilket beskrivs i planen 
utifrån följande utgångspunkter:  

Människan - kultur som mänsklig rättighet. 
Alla ska ha tillgång till kultur och ges möjlighet till eget skapande (kap. 4).

Kulturen - Region Örebro län ska stärka den kulturella infrastrukturen och det 
professionella kulturlivet i länet (kap.5,6).

Samhället - kultur i samspel
Kulturen ska samspela med andra samhällsområden som hälsa, miljö och skola (kap 
7).

Bildningsförvaltningen har läst kulturplanen och har lämnat vissa synpunkter som 
beskrivs i bifogad bilaga.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna
remissvaret för Örebro läns kulturplan 2020-2023, enligt bilaga.

Bildningsförvaltningen
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Fredrik Norvall Christina Johansson

Förvaltningschef Kulturchef

Bilagor
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Remissvar Örebro läns kulturplan 2020 – 2023

Hallsbergs kommun väljer att lyfta fram två områden i remissvaret. Det första är den 
geografiska spridningen av samverkansmodellen i länet och det andra är Region Örebro läns 
medverkan i arbetet med samordning av länets kulturskolor. Utöver det några 
förtydliganden i stycket om kultur i skolan.

I den regionala kulturplanens fjärde kapitel (Människan - kultur som mänsklig rättighet) talas 
om perspektiv för ett jämlikt och jämställt kulturliv. Här beskrivs hur ”Region Örebro län 
bidrar till att finansiera kulturaktörer som verkar i andra platser i länet än Örebro” (s. 16). 
Samverkansmodellen är till stor del till för att stötta kulturinstitutioner som många finns i 
Örebro kommun, men det är också tydligt att utöver det så stöttas flera olika 
kultursatsningar i norra länsdelen. Hallsbergs kommun föreslår Region Örebro län att det 
framgår i beskrivningen att spridningen av bidragen bör ses över så att de sprids i över hela 
länet. Det är av största vikt att det finns lokalt förankrad kultur i länets mindre orter för att 
kulturen ska vara jämlik och jämställd. 

Kulturskolorna i länet har under ett antal år aktivt arbetat med att skapa förutsättningar för 
att samarbeta över kommungränserna. Detta för att så många barn och unga som möjligt 
ska få möjlighet att utöva kultur. Region Örebro län har varit med och delfinansierat en 
regional samordnare, vars uppgift har varit att kartlägga och skapa förutsättningar för ökad 
tillgänglighet för barn och unga att delta i kulturskolans verksamhet, både i den egna 
kommunen och i regionen. Projektet avslutades 2018. Hallsbergs kommun föreslår Region 
Örebro län att utöver målet som anges i kapitlet Kultur på barns fritid (s. 53)

” Region Örebro län vill 2020 - 2023 medverka för att alla barn i länet ska få tillgång till 
kultur på fritiden” 

lägger till målet

 ”Region Örebro län vill 2020 - 2023 fortsätta att vara en del i arbetet med att öka 
möjligheten för barn och unga i länet att utöva kultur. Detta genom att tillsammans med 
länets kommuner delfinansiera samordningen av regionens kulturskolor.”

I stycket Kultur i skolan (s. 52) står ”Alla barn har rätt till kultur står det i FN:s 
barnkonvention” samt ”Forskning visar att estetiska ämnen inte bara stärker elevers 
motivation i skolan utan också skapar goda lärmiljöer”. Här saknas hänvisningar
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till vilken artikel i Barnkonventionen det nämns och vilken forskningsrapport man hänvisar 
till. Detta bör läggas till i fotnoten för att påståendena ska bli trovärdiga.

Christina Johansson
Kulturchef Hallsbergs kommun
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