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Siw Lunander (S)
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Andreas Tranderyd (MP)
Tomas Wetterberg (V)
Rikard Arveden (M)
Maria Brånn (C)
Jimmy Olsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Tjänstgörande ersättare

4. Anmälan om jäv

5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

2 - Lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter 2018 (18/BIN/138)

Föredragande Daniel Jämsä, Fredrik 
Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter november 2018 enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 140 2018)

Ekonom Daniel Jämsä lämnar ekonomisk uppföljning på bordet. Det är samma prognos som tidigare 
månader. Förvaltningschefen föredrar lägesredovisningen. Det är ingen skillnad i köerna i förskolan 
mot föregående månad. Beredningsutskottet diskuterar också den anmälda och oanmälda 
frånvaron.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens verksamheter november 2018 enligt bilaga läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning november
 Lägesredovisning november
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

3 - Bildningsnämndens anslagsbindning i 
driftsbudget år 2019 (18/BIN/634)

Föredragande Daniel Jämsä 

Ärendebeskrivning

I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående 
anslagsbindning (BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på också 
vara den nivå som nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass samt fritidshem 
fördelas enligt ett resursfördelningssystem. Beslutad driftsbudget för 2019 är 331 310 tkr.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att

- Driftbudgetens anslagsbindning för 2019 i enlighet med bilaga fastställs
- Beräkningsparametrar i nämndens resursfördelningssystem år 2019 enligt bilaga 1a-f
fastställs

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse driftsbudget 2019
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

4 - Attestordning för bildningsnämnden, 
bokföringsåret 2019 (18/BIN/633)

Föredragande Daniel Jämsä 

Ärendebeskrivning

Samtliga användare som har rätt att registrera eller ta ut information från ekonomisystemet UBW 
(Unit business world, tidigare Agresso) erhåller en roll. En användare kan ha flera roller beroende 
på vilka behörigheter som användaren erhåller. I nämndens attestordning framgår vilka 
befattningar som har rätt att besluta att tilldela olika personer/användare rätt till en eller flera 
roller.

Förvaltningen upprättar årligen en attestförteckning där det framgår vilka användare, med namn, 
som innehar en viss roll. Ekonomen upprättar förvaltningens attestförteckning med namngivna 
personer som ska inneha de olika rollerna, attestant, granskare, ersättare med flera, enligt underlag 
från berörda ansvariga. Förvaltningschefen fastställer hur attestförteckningen ska utformas. Vid 
förändringar av de namngivna personerna i attestförteckningen under bokföringsåret ska blankett 
som ekonomiavdelningen tillhandahåller användas.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att attestordning för bildningsnämnden, 
bokföringsåret 2019 enligt ovan fastställs.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Attestordning för bildningsnämnden, bokföringsåret 2019
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

5 - Närvarostatistik förskola och fritidshem 
(18/BIN/631)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen presenterar statistik (faktisk närvaro) från samtliga förskoleavdelningar och 
fritidshem, vecka 45 och 46.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 141 2018)

Förvaltningschef föredrar ärendet och presenterar närvarostatistik från barnomsorgen vecka 45 
och 46, planerad och faktiskt.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Närvarostatistik förskola och fritidshem

Page 6 of 83



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

6 - Utredning angående 
sommarverksamheten, sammanslagning av 
förskolor (18/BIN/398)

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 i kommunen. Beslutet angående sammanslagning 
föranleder ibland en diskussion och klagomål från vårdnadshavare. Bildningsnämnden beslutade 
2018-08-28 att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för öppethållande i 
Östansjö - Vretstorp under sammanslagningen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 142 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ärendet är ett uppdrag från bildningsnämnden, från 
sammanträdet den 28 augusti 2018.

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 18 december 2018.

Förslag till beslut

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 18 december 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning angående sommarverksamheten, sammanslagning av förskolor
 Utredning angående sommarverksamheten, sammanslagning av förskolor

Expedieras till

Förskolecheferna
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

7 - Tema 2 - Frånvaro/närvaro, 2018 
(18/BIN/601)

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 två handlar om frånvaro/närvaro. Varje förskolechef och rektor lämnar rapport kring 
sin/sina verksamheter, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 143 2018)

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 18 december 2018.

Förslag till beslut

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 18 december 2018.

Beslutsunderlag
 Tema 2 - Förskolorna Stocksätter, Tranängen, Hässleberg/Mullvaden och Östansjö
 Tema 2 - förskolorna Norrgården och Björkängen
 Tema 2 - Förskoleområde 3 Hallsberg
 Tema 2 - Folkasboskolan
 Tema 2 - Folkasboskolans fritidshem
 Tema 2 - Förskoleverksamheten Hjortkvarn- och Pålsbodaområdet
 Tema 2 - Transtenskolan
 Tema 2 - Sagobacken, Tallbacken och fritidshem på Fredriksbergskolan
 Tema 2 - Fredriksbergskolan
 Tema 2 - Stocksätterskolans fritidshem
 Tema 2 - Stocksätterskolan
 Tema 2 - Östansjö skola
 Tema 2 - Östansjö fritidshem
 Tema 2 - Sköllersta fritidshem samt förskolorna Ekhagen och Treudden
 Tema 2 - Sköllersta skola

Expedieras till

Samtliga förskolechefer och rektorer
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

8 - Verksamhetsrapport 2018:02 (18/BIN/628) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Hässleberg i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 144 2018)

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att rapporten enligt bilaga godkänns och 
läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport förskolan Hässleberg, 2018:02

Expedieras till

Förskolechef förskolan Hässleberg
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

9 - Verksamhetsrapport 2018:04 (18/BIN/627) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Vibytorp i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 145 2018)

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att rapporten enligt bilaga godkänns och 
läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport förskolan Vibytorp 2018:04

Expedieras till

Förskolechef förskolan Vibytorp
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

10 - Verksamhetsrapport 2018:06 (18/BIN/626) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på Fredriksbergskolan i Vretstorp, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats av nämndsekreterare Jenny Andersson, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 146 2018)

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att rapporten enligt bilaga godkänns och 
läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport Fredriksbergskolan 2018:06

Expedieras till

Rektor Fredriksbergskolan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

11 - Verksamhetsbesök 2019 (18/BIN/629) Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

Under år 2018 kommer sammanlagt sju verksamhetsbesök att genomföras. Under vårterminen 
besökte bildningsnämnden förskolorna Ekhagen, Hässleberg, Gullvivan och Vibytorp. Under 
höstterminen har nämnden besökt Alléområdet och Fredriksbergskolan och kommer 11 december 
att besöka förskolan Björkängen. Verksamhetsbesöket på Sköllersta skola blev uppskjutet på grund 
av sjukdom. Nytt datum har ännu inte fastställts.

Tid och plats för verksamhetsbesök vårterminen 2019 behöver nu fastställas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 147 2018)

Beredningsutskottet diskuterar ärendet, att besöka olika verksamheter inom bildningsförvaltningen 
första tiden på den nya mandatperioden.

Ordförande föreslår att plats för verksamhetsbesök våren 2019 blir biblioteket/Bergööområdet, 
Alléområdet inklusive Alléhallen, förskolan Tranängen samt Långängskolan.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att plats för verksamhetsbesök våren 2019 
blir biblioteket/Bergööområdet, Alléområdet inklusive Alléhallen, förskolan Tranängen samt 
Långängskolan.

12 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2018-11-20 - 2018-12-17 presenteras på nämndens 
sammanträde den 18 december.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

13 - Sammanfattning av 
delegationsordningen punkt 2.15 - 2.17 
(18/BIN/4)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 18 december redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman mellan perioden 2018-11-20 - 2018-12-17.

På beredningsutskottets sammanträde 4 december redovisas också hittills inkomna anmälningar till 
bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 149 2018)

Det har inkommit 3 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 3 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-11-20 – 
2018-11-30.

Sköllersta skola och fritidshem 2 st
Östansjö skola 1 st

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

En av anmälningarna handlar om en elev som inte får varken komma in i ett rum och sedermera gå 
ut ur rummet för en annan elev. Den andra eleven och ytterligare en elev ställer sig för dörrarna 
och försöker tvinga eleven att göra olika saker för att komma in respektive ut ur rummet. Kurator är 
inkopplad i ärendet. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev upplever ha blivit fysiskt kränkt vid ett flertal tillfällen av 
en annan elev i omklädningsrummet efter idrottslektioner. Eleven berättar också att fler elever 
upplevt samma sak. Skolans måbra-team är inkopplat och samtal förs med inblandade elever. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om två elever där den ena verbalt kränker den andra eleven som 
svarar med att sparka den ena på benet. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och 
är nu avslutat.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

14 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

15 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-12-18 

16 – Övriga frågor Föredragande  

Ärendebeskrivning

* Regler och rutin för utköp av surfplatta och mobiltelefon för förtroendevalda

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 152 2018)

* Regler och rutin för utköp av surfplatta och mobiltelefon för förtroendevalda

* Två ärenden till nämndens sammanträde den 18 december
- Anslagsbindning 2019
- Attestordning 2019

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2 

 Datum: 2018-12-10 Dnr:  18/BIN/634 

 

 
 

Version 1.3 

 

Bildningsnämndens anslagsbindning i driftsbudget år 2019 
   

Ärendebeskrivning 
I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående anslagsbindning 

(BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på också vara den nivå som 

nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass samt fritidshem fördelas enligt ett 

resursfördelningssystem. Beslutad driftsbudget för 2019 är 331 310 tkr. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att  
 
- Driftbudgetens anslagsbindning för 2019 i enlighet med bilaga fastställs 
- Beräkningsparametrar i nämndens resursfördelningssystem år 2019 enligt bilaga 1a-f 
fastställs 
 

Ärendet 

I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående anslagsbindning 
(BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på också vara den nivå som 
nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass samt fritidshem fördelas enligt ett 
resursfördelningssystem. Övriga verksamheter tilldelas ramförstärkningar avseende ökade kostnader 
för hyror, städ och övrigt.  

 

Kvalitet och måluppfyllelse 

Hallsbergs kommun har haft en god tillväxt under de senaste åren, vilket gör att vi idag har fler barn i 
våra förskolor och fler elever i våra grundskolor än på mycket länge. Hösten 2019 står en helt ny 
förskola klar, Äppellunden med åtta avdelningar. En omfattande satsning har även gjorts när det 
gäller att bygga om och renovera befintliga skolor och förskolor. Många pedagoger, barn och elever 
har fått en mycket bättre arbetsmiljö. Ett exempel är Långängskolan som renoverats och byggts om i 
drygt ett år, i tre etapper och är helt färdig under våren 2019. 

Hallsbergs kommun kan stolt konstatera att vi är en av de kommuner som ligger i framkant när det 
gäller digitaliseringen av skola och förskola. Alla elever från f-9 har en egen lärplatta och i förskolan 
har alla barn en lärplatta på fem barn. All personal i förskola och skola har egna digitala verktyg. 
Hallsbergs kommun har inte bara en god tillgång till tekniken, såväl elever som personal har prisats 
för hur verktygen används i undervisningen.  

Generellt sett har Hallsbergs kommun en positiv trend när det gäller måluppfyllelse och jämfört med 
övriga kommuner i regionen ligger vi bra till. Ett bekymmer är dock att allt för många elever inte når 
kunskapskraven i alla ämnen och att gymnasiebehörigheten är allt för låg. Tråkigt nog är Örebro det 
län som är näst sämst i riket när det gäller behörighet till gymnasiet. En stor utmaning idag och 
framöver är svårigheten att rekrytera pedagoger till förskola och skola. Lärarbristen har tyvärr aldrig 
varit större.    
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 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2 

 Datum: 2018-12-10 Dnr:  18/BIN/634 

 

 
 

Version 1.3 

 

 

Ekonomiska förutsättningar 
I juni beslutade kommunfullmäktige om budget för år 2019 samt antog flerårsplaner för åren 2020 
och 2021. Beslutad driftbudget (netto) för år 2019 för bildningsnämnden är 331 310 tkr. 

I oktober beslutade bildningsnämnden om budget 2019 samt flerårsplan för åren 2020-2021 på en 
övergripande nivå. 

Budget för bland annat 2019 års löneökningar ligger under förvaltningschefen i väntan på att fördelas 
ut. 

 

 
Bildningsförvaltningen  

 

Daniel Jämsä  

Ekonom   

 

Bilagor 

Anslagsbindning 
Bilaga 1a 
Bilaga 1b 
Bilaga 1c 
Bilaga 1d 
Bilaga 1e och 1f 
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 Tjänsteskrivelse  1 (1) 
                                                  
2018-11-30 Dnr:   18/BIN/631 

 
 
 
 

 

Version 1.2 

Närvarostatistik förskola och fritidshem   

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen presenterar statistik (faktisk närvaro i förhållande till planerad 
tid) från samtliga förskoleavdelningar och fritidshem, vecka 45 och 46. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendet 
Hallsbergs kommun har en god positiv befolkningsutveckling och vi har idag fler barn 
och elever i våra förskolor och skolor än på mycket länge. Statistiskt sett så har 
Hallsberg fler barn per pedagog och fler barn per avdelning än många andra 
kommuner. Hallsbergs kommun har valt ett ganska unikt sätt att förhålla sig till 
barnantal, grupper och barn-tid. Kommunens resursfördelningsmodell bygger på att 
en avdelning (18 barn) genererar 3 förskollärare. Alla elever räknas på samma sätt, 
det vill säga ett barn som är på förskolan 15 timmar per vecka ger lika mycket resurs 
som ett barn som är på förskolan 50 timmar per vecka, vilket är mycket ovanligt. 
Resurserna tillfaller heller inte förskolan när barnet börjar, utan är med under hela 
läsåret. Resursfördelningen sker utifrån en prognos som bygger på när vi beräknas ha 
flest antal barn inskrivna under året, ofta i slutet av våren. På hösten är det färre barn 
då alla sexåringar har börjat förskoleklass. Grupperna fylls sedan på under läsåret 
med ettåringar. I våra prognoser avrundar vi dessutom upp till närmsta halva 
avdelning. Hallsbergs kommun har ett digitalt system, ”Lifecare” för att hantera 
planering och närvarorapportering på förskolor och fritidshem. I entréerna på 
förskola och fritidshem sitter idag en touch-skärm där man registrerar lämning och 
hämtning av barn. Systemet gör det möjligt att ta ut statistik angående planerat antal 
barn och faktiskt antal närvarande vid olika tider. Statistiken kan användas för att se 
mönster och omdisponera personal efter behov. Bildningsförvaltningen presenterar 
statistik (faktisk närvaro i förhållande till planerad tid) från samtliga 
förskoleavdelningar och fritidshem, vecka 45 och 46. 

 

Bildningsförvaltningen 

 

Fredrik Nordvall  

Förvaltningschef   
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

 Datum: 2018-11-30 Dnr:  18/BIN/398 

 

 
 

Version 1.3 

 

Utredning angående sommarverksamheten, sammanslagning av 
förskolor   

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 i kommunen. Beslutet angående sammanslagning föranleder ibland 

en diskussion och klagomål från vårdnadshavare. Bildningsnämnden beslutade 2018-08-28 att ge 

bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för öppethållande i Östansjö - Vretstorp 

under sammanslagningen.  

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta enligt förslag i bilagd utredning. 
 

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 i kommunen. Anledningen till detta är att det är få föräldrar som 
önskar efterfrågar barnomsorg under semesterveckorna, samtidigt som förskolans och 
fritidshemmens personal då kan få ut sin semester. Hallsbergs tätort samt Östansjö och Vretstorp 
hänvisas till förskolan kompassen, under veckorna för sammanslagningen. Pålsboda och Sköllersta 
har delat perioden så att en förskola i Pålsboda tar alla ban från Pålsboda, Sköllersta och Hjortkvarn 
under två av sammanslagningsveckorna. Övriga två veckor ansvarar en förskola i Sköllersta för alla 
barn från Sköllersta och Pålsboda under dessa veckor har även förskolan i Hjortkvarn öppet.   

Beslutet angående sammanslagning föranleder ibland en diskussion och klagomål från 
vårdnadshavare. Bildningsnämnden beslutade 2018-08-28 att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten för öppethållande i Östansjö - Vretstorp under sammanslagningen. 

  
Bildningsförvaltningen  

 

Fredrik Nordvall  

Förvaltningschef   

 

Bilagor 

Utredning angående sommarverksamheten, sammanslagning av förskolor 
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Utredning angående sommarverksamheten, sammanslagning av förskolor 

Alla vårdnadshavare som har behov av barnomsorg har rätt till och erbjuds förskola och fritidshem. 
Under en period av fyra veckor (vecka 28-31) då de flesta barn är hemma, erbjuds emellertid inte 
förskola och fritidshem på alla förskolor och skolor. Antalet förskolor och fritidshem minskas och man 
får en anvisad plats på närmaste öppna förskola i kommunen. Anledningen till detta är att det är få 
föräldrar som önskar efterfrågar barnomsorg under semesterveckorna, samtidigt som förskolans och 
fritidshemmens personal då kan få ut sin semester. Hallsbergs tätort samt Östansjö och Vretstorp 
hänvisas till förskolan Kompassen under veckorna för sammanslagningen. Pålsboda och Sköllersta 
har delat perioden så att en förskola i Pålsboda tar alla barn från Pålsboda, Sköllersta och Hjortkvarn 
under två av sammanslagningsveckorna. Övriga två veckor ansvarar en förskola i Sköllersta för alla 
barn från Sköllersta och Pålsboda. Dessa två veckor har även förskolan i Hjortkvarn öppet.   

Ibland har det framförts kritik angående sammanslagningarna, då barn och vårdnadshavare inte 
kunnat lämna barnen till ordinarie förskola med ordinarie personal.   

Vretstorp och Östansjö 

 

 

 

 

 

Frågan har väckts om man skulle kunna göra en sammanslagning av verksamheterna i Vretstorp och 
Östansjö, för att vårdnadshavarna skulle slippa lämna sina barn i Hallsberg. Förskolechefen har lyft 
frågan vid ett föräldramöte. Gensvaret blev att de boende i Östansjö inte kunde tänka sig att lämna 
sina barn i Vretstorp. Några framförde att det kanske skulle bli fler som använde barnomsorgen på 
ordinarie förskolor de veckorna som verksamheten var förlagd där. Förskolecheferna ser dock tydligt 
hur utvecklingen varit att barnantalet minskat under sammanslagningsveckorna. Även bland de som 
önskar en plats under dessa veckor så är det få som nyttjar den. Det är därför svårt att planera 
antalet pedagoger som ska schemaläggas under denna period. Fler ställen med färre barn gör det än 
mer svårplanerat. För att bedriva verksamhet från morgon till kväll med raster och måltider krävs 
minst 3 pedagoger varje dag, oavsett om det är en grupp med väldigt få barn.  

Centrala Hallsberg 

Sommarverksamheten på förskolan Kompassen har i det stora hela fungerat bra. Frågan har väckts 
om man skulle kunna ha öppet både på Äppellunden och Kompassen i framtiden (en förskola på norr 
och en på söder). Förskolecheferna och pedagogerna ser vissa fördelar med det och det skulle inte 
behöva kosta mer (ev. merkostnad för måltid). Fördelningen av personalen mellan förskolorna skulle 
kunna ske utifrån behov. 

 

 

 Antal barn (v. 28-31) 2017 Antal barn (v. 28-31) 2018 

Boende i Östansjö 1-3 barn 1 barn 

Boende i Vretstorp 2-6 barn 3-6 barn 

Totalt 3-9 barn 4-7 barn 
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Pålsboda, Sköllersta och Hjortkvarn 

Pålsboda och Skölllersta har haft betydligt färre barn under sammanslagningsveckorna, jämfört med 
tidigare år. Veckorna 30-31 var det flest barn anmälda, 35-42 barn. I verkligheten var det dock bara 
22-25 barn på plats under de veckorna. Förskolan hade därför en personalstyrka som var mycket 
överdimensionerad i förhållande till antalet barn under dessa veckor. I Hjortkvarn var det bara ett 
barn anmält och större delen av tiden var det inget barn på plats. 

 

Förslag till kommande år 

Vecka 28-31 är det få barn anmälda och ännu färre som är på plats. Att samordna och slå samman 
verksamheter är nödvändigt både utifrån ekonomiska och organisatoriska aspekter. 

Organisationen föreslås vara som tidigare år bortsett från att man skulle kunna erbjuda förskola både 
på norra och södra delen i centralorten, när förskolan Äppellunden är klar.  

Andra förbättringar som föreslås är att informationen till vårdnadshavare blir tydligare i fråga om när 
sammanslagningar sker, samt vilken förskola som erbjuds vilken vecka. Den informationen måste 
även komma ut i tid så att vårdnadshavare bättre kan planera sina semestrar.  
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Verksamhetsbesök förskolan Hässleberg i 

Hallsberg 27 mars 2018 

Syfte 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 besöker grundskolorna utifrån den rapport 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, 
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Stocksätterskolan och Fredriksbergskolan. Våren 2016 besökte nämnden de 

kvarvarande tre fritidshemmen samt ungdomshuset KUBEN. Under hösten 

2016 besöktes Transtenskolan, Stocksätterskolan och Folkasboskolan. Ett 

besök på Familjecentralen var planerat men sköts på till våren 2017. Då 

besöktes också Östansjö förskola och Folkasboskolan. Under hösten 2017 

gjordes besök på Sagobackens förskola, Långängskolan, Transtenskolan och 

Stocksätters förskola. 

 

 

Bildningsnämnden besöker följande verksamheter våren 2018: 

 

Ekhagens fsk 

Hässlebergs fsk 

Gullvivans fsk 

Vibytorps fsk 
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Besökare 

Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 

Ulf Ström, vice ordförande, bildningsnämnden 

Christel Forsberg, ledamot, bildningsnämnden 

Monica Spennare, ersättare, bildningsnämnden 

Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 

Carina M Koutakis, utvecklingssamordnare, bildningsförvaltningen 

 
 

Förskolechefen berättar kort om förskolan Hässleberg 

Med anledning av den nyöppnade avdelningen Mullvaden (Norrgårdsgatan 

1), för vilken Helena också är chef, har ett kort besök gjorts där före besöket 

på Hässleberg.  

Man konstaterar att lokalerna fungerar väl utifrån förutsättningarna och att 

alla trivs; barn, vårdnadshavare och personal. Helena är nöjd även om 

ingången med trapporna ner i entrén kan vara isig och svår för 

barnvagnarna. Ett gott samarbete med vaktmästarna har lett till att lokalerna 

är fräscha och möter behoven för de små barnens lärmiljö. 

 

Helena Finnman är chef för verksamheten. Hon redogör för hur Hässleberg 

blev förskola. Vidare berättar hon att pedagogerna arbetar i mindre grupper 

med barnen. Pedagogerna är mycket flexibla. De gör ständiga förbättringar. 

Både i lokaler och i övrig miljö. Hittar lösningar. Jobbar projekterande. På 

frågan om det finns tankar på att ha en uteprofil svarar Helena att det inte 

finns någon efterfrågan från vårdnadshavare just nu. Det är viktigt att ha 

med sig att alla vårdnadshavare inte tycker att barnen ska vara ute, och att 

det inte alltid finns kläder. Pedagogerna är stöttande i detta och guidar i var 

man kan handla.  

Utomhusmiljön är väldigt fin. Tyvärr kommer andra personer till 

vindskydden och stökar till det på kvällar och helger, så delar har tagits bort.  

Huset får nytt kök efter sommaren. Lunchen levereras hit. Helena diskuterar 

för- och nackdelar med att den pedagogiska personalen utökas för att själva 

ansvara för mat- och kökshanteringen jämfört med att ha anställd personal 

från måltid. Hon ser också både för- och nackdelar med små enheter kontra 

små.  

 

Samtal om nya förskolan och färgsättning – vad är bra för barnen? Neutrala 

väggar och golv, med färg på inredning och saker, menar Helena, utifrån den 

kunskap som finns om tillgängliga lärmiljöer. Helena säger att det inte är så 

mycket prat om hur det blir när den nya förskolan kommer att byggas och 

tas i bruk, det just nu. Helena lyfter dock behovet av att komma i gång och 

sen börja rekrytera.  

 

Helena berättar att Hässleberg har en utbildad handledare och tar emot 

VFU-studenter. Helenas behörighet på förskollärare är god på alla fyra 

förskolor som hon är chef för.  
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Möte med personalrepresentanter  

Emma Gustafsson, förskollärare och processledare 

Maria Olofsson, förskollärare 

 

Förskolan har 7 personal på 6,30 tjänster, 35 barn idag, på tisdag 37. 

Avdelningarna heter Lilla hjärtat och Stora hjärtat. Det talas 7 språk i 

barngrupperna och arabiska är det stora, utöver svenska. Barnen talar också 

bl a tigrinja, kurdiska, kroatiska och engelska. 

 

Emma och Maria berättar om hur de organiserar arbetet, planerar, följer upp 

och utvecklar. De har förberett ett häfte med dokument som de talar utifrån 

(bilaga). Årshjulet, pedagogisk dokumentation mm. På måndagar har de 

planering med reflektionstid utifrån projektets måluppfyllelse. Steget att 

utmana barnen är det allra viktigaste. Detta ligger till grund för 

uppföljningen under fördjupningsveckorna som ligger kontinuerligt under 

året. De jobbar för att skapa lugna miljöer för barnen så att de kan vara kvar 

i sina tankar och utforskanden.  

Viktigt att dokumentationen fungerar och förs kontinuerligt, så för att 

undvika att sjukfrånvaro hos personalen påverkar detta har man lagt om 

rutinen – alla dokumenterar tillsammans, vid särskilda tillfällen. På så sätt 

ser man alla barn, deras lärande.  

Pedagogerna väljer tema för projekten, t ex vatten eller jord. Därefter följer 

man barnens intressen, vilket just nu lett till fokus på droppar, havets fiskar 

och vidare till experiment.  

För de små barnen som inte har språket, och det svenska språket, är det 

viktigt att erbjuda och föra in nya saker och begrepp. De kan ännu inte 

efterfråga.  

 

För att kunna möta alla barn använder man kroppsspråk, svengelska 

mm. ”Vi möter alla så gott vi kan.” De berättar också att vårdnadshavare 

kommer med alla möjliga frågor till dem, som vårdnadshavarna inte vet var 

det kan få hjälp med.  

Barnen utvecklar sitt språk på ett bra sätt. Vissa på 3 mån andra behöver 2 

år. Om de ser att barnen behöver med tid ber de om utökad tid. På så sätt är 

barnen förberedda inför förskoleklassen.  

Modersmålsstödjaren är viktig och gör stor nytta för barnen med annat 

modersmål än svenska.  

 

Det fasta nätet kopplar på och kopplar från för datorerna. Det trådlösa nätet 

funkar bra för plattorna. ”Datorn är ju vårt arbetsredskap.” 

Digitaliseringen är en stor tillgång i det pedagogiska arbetet. Projektorn 

skapar en fördjupning av upplevelser och ger möjlighet att ”vara i miljön”. 

Barnen samspelar och utvecklar sina sociala förmågor.  

 

Barnen blir engagerade och några fortsätter hemma. Man jobbar nu med de 

vetenskapliga begreppen, hypotes, H2O och NaCl med 2-åringarna. De 

genomför experiment och skapar enkla sk labbrapporter och programmerar 

analogt med de små barnen.  

 

Exempel Tema jord: Barnen grävde och letade efter skelett. Emma kunde 
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fixa ett skelett från en älg som hon grävde ner. Barnen ”blev” sedan 

arkeologer och tillverkade utifrån sina erfarenheter och fantasier ett eget 

dinosaurieskelett med två huvuden. Detta hänger nu i taket i entrén. I dessa 

sammanhang kan barn träna på och hitta sina roller, vilket är ett viktigt mål 

med förskolans verksamhet. 

 

Vid överlämnanden berättar man om hur pedagogerna jobbat i gruppen. Om 

det finns barn som behöver riktat stöd, ber man om samtycke från 

vårdnadshavare och berättar om det enskilda barnet för mottagande personal 

i förskoleklassen. Man håller på att se över sina rutiner för överlämnanden, 

så att erfarenheterna om vad som funkar och ej får komma fram på rätt sätt. 

Viktigt att hålla kvar fokus på att det är verksamheten som måste möta 

barnen och inte barnen som ska anpassa sig till verksamheten. Vore bra om 

man kunde dra mer nytta av lärdomarna från förskola till förskoleklassen 

och skolan. Fredrik Nordvall fyller på med att detta är något som 

ledningsgruppen med förskolechefer och rektorer arbetar med.  

 

Personalen möter ibland vårdnadshavare som inte vet hur de ska göra för att 

fostra sina barn. Både svenska och invandrade vårdnadshavare uttrycker 

frustration till och från. Det gör att de hamnar i situationer som inte 

självklart ingår i förskolans uppdrag. Pedagogerna ser dock att detta bygger 

relationer och annat inför framtiden och tycker att det är viktigt. Även här 

har modersmålsstödjaren varit viktig. 

 

”Vi känner oss stolta över vår verksamhet och tar ett stort ansvar för barnen, 

både i omsorg och lärande. Vi tycker att vi hittar former och löser vardagen. 

Just nu är det två nya introduktioner i småbarnsgruppen, så ni får äta med de 

större barnen. Barnen respekterar varandra och gör inte skillnad.”  

 

Årligen ordnas Multikulturellt knytkalas/sommarfest i juni, där alla familjer 

bjuds in och tar med sig mat från den egna kulturen. Man leker och lyssnar 

på musik tillsammans. Maten skapar möten och samtal som bygger 

relationer för framtiden.  

 

När det gäller tankar inför bygget av nya förskola är det viktigt att dra 

lärdomar av hur det gick på Kompassen. Organisera klokt. Helhetskonceptet 

är avgörande. De känner ingen oro, utan snarare intresserade av hur det 

kommer att bli. De anser att det är viktigt att det inte blir för mycket 

provisorium och kortsiktigt under processen. 
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Sammanfattning med förskolechefen 

Nämndrepresentanterna konstaterar att besöket varit givande. De har träffat 

kunniga och uppdragsmedvetna pedagoger. Lokalerna nyttjas på ett bra och 

flexibelt sätt. De möttes av en positiv anda, från det att de klev in genom 

dörren. Verksamheten är synlig och barnens alster sitter uppe på väggarna 

och i taket.  

 

 

Carina M Koutakis,  

utvecklingssamordnare, 

Bildningsförvaltningen 

 

  

 

Page 61 of 83



Verksamhetsrapport 2018:04

9

18/BIN/627
   

Page 62 of 83



 

 

 

Hallsbergs kommun 
Hemsida 

www.hallsberg.se 
E-post 

bildningsforvaltningen@hallsberg.se 
Organisationsnr 

212000-1926 

Postadress 

694 80 Hallsberg 
Besöksadress 

Västra Storgatan 14 
Telefon 

0582-68 50 00 
Fax 

0582-68 50 02 
 

 
 

 

Bildningsförvaltningen 
Carina M Koutakis, 0582-68 53 14 
carina.koutakis@edu.hallsberg.se  

 
Sida 

1(5) 

Datum 

2018-11-28 
  

  

 

 
 

 

 
  

 

Verksamhetsbesök förskolan Vibytorp i 

Hallsberg 8 maj 2018 

Syfte 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 besöker grundskolorna utifrån den rapport 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, 
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Stocksätterskolan och Fredriksbergskolan. Våren 2016 besökte nämnden de 

kvarvarande tre fritidshemmen samt ungdomshuset KUBEN. Under hösten 

2016 besöktes Transtenskolan, Stocksätterskolan och Folkasboskolan. Ett 

besök på Familjecentralen var planerat men sköts på till våren 2017. Då 

besöktes också Östansjö förskola och Folkasboskolan. Under hösten 2017 

gjordes besök på Sagobackens förskola, Långängskolan, Transtenskolan och 

Stocksätters förskola. 

 

 

Bildningsnämnden besöker följande verksamheter våren 2018: 

 

Ekhagens fsk 

Hässlebergs fsk 

Gullvivans fsk 

Vibytorps fsk 
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Besökare 

Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 

Ulf Ström, vice ordförande, bildningsnämnden 

Christel Forsberg, ledamot, bildningsnämnden 

Monica Spennare, ledamot, bildningsnämnden 

Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 

Carina M Koutakis, utvecklingssamordnare, bildningsförvaltningen 

 

Förskolechefen berättar kort om förskolan Vibytorp 

Sofie Billström är förskolechef sedan ett år. Förskolan har två avdelningar 

som jobbar flexibelt med stor öppenhet. Förskolan fick Pedagogiska priset i 

fjol. De var på ett studiebesök i Kalmar för att se deras lärmiljö. 11 av 13 

behöriga + en vakant 

Handledarutbildade som tar emot VFU-studenter är en viktig 

rekryteringsbas.  

Sofie är också chef för Kompassen och kommunens 6 dagbarnvårdare. 

Pedagogerna på Vibytorp har ett starkt egen driv, inte minst i 

processledaren.  

I enkäterna från vårdnadshavare är nöjdheten väldigt hög och man har en 

hög beläggning. Få 15-timmarsbarn. Ett visst överintag under året, ca 6 

barn. Detta skapar en ibland ansträngd vardag.  

Det kan vara lite trångt i personalrummet och arbetsrummet. Vid samtal med 

vårdnadshavare och medarbetarsamtal saknas ibland rum. För barnens del 

fungerar lokalerna väl, och Sofie kan gärna se att förskolan byggs ut 

framöver.  

 

Utmaningen framöver är att implementera nya läroplanen för förskolan (ej 

beslutad ännu). En angenäm utmaning. Liksom att jobba vidare med en 

utvecklad lärmiljö, både inne och ute.  

 

Att utveckla sig inom IKT har varit ett utvecklingsområde här. Man har 

kommit långt här. 

 

Sofie har under detta år jobbat för att få samman Kompassen och Vibytorp 

för att nyttja de gemensamma erfarenheterna, bl a genom gemensamt APT.   
 

 

Möte med personalrepresentanter  

Ingela Näslund, förskollärare och Ikt-ansvarig 

Jessica Claesson, förskollärare och processledare 

 

Studiebesöket i Kalmar, förskolan Trollet: redan 2007 var pedagogerna 

inspirerade av deras Reggioinriktning. Arkitekten tog intryck därifrån när 

man formgav Vibytorp. De har läst litteratur från dem och följt dem. Där 

hade man satsat på att anställa en pedagogista, en torgpedagog och 

utepedagog istället för att t ex ta i vikarier vid sjukdom. Man har nyttjat 

pedagogiska priset-pengarna till studiebesöket. 
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Det händer att vårdnadshavare inte meddelar sig om sjukfrånvaro och 

ledigheter, men personalen försöker att agera professionellt och tänker att 

det finns rimliga skäl. Under loven/klämdagar kan det hända att man inte får 

info om ledigheter och står med överbemanning.  

I planeringen får personalen vara med och välja semesterveckor och löser på 

sås sätt bemanningen tillsammans. De uppskattar att få välja.  

 

De visar några bilder som de inspirerats av när de var i Kalmar. Lyfter det 

fiffiga med återbruk.  

 

Förskolan har ett högt tryck vid frukost (30 barn) och vid mellis (45 barn). 

Det gör att de får jobba hårt för att täcka hela dagen. Över lunchen kommer 

en särskild personal som har en kombinationstjänst med städ. Inte lätt att få 

rent när verksamheten är i full gång. De får flytta runt sakerna vartefter, vore 

lättare om detta kunde ske före kl. 6.00.  

 

Förskolan har 58 barn inskrivna. 6 överinskrivningar. Därför har man bara 

kunnat ta in 10 till hösten, fördelade 13/15/12 på avdelningarna.  

 

Pedagogerna har jobbat i två år med normer och värden utifrån hur man är 

mot varandra. När det gäller barn som kränker varandra är det väldigt få 

sådana incidenter. De vuxna är förebilder och de är övertygade om att det 

hjälper barnen att vara respektfulla mot varandra. Att t ex kasta sand på 

varandra ingår i barns lek och betraktas inte som kränkning. De ser till att ha 

vuxna i alla rum/sammanhang för att jobba med grupperna och 

konflikthantering. De ser ingen systematik i något kränkande i dessa åldrar. 

Ett bra sätt att arbeta förebyggande är att dela grupperna i mindre grupper. 

De jobbar för en öppen dialog med vårdnadshavare för att kunna reda ut och 

prata om vad som händer under dagen. Föräldrakontakten är viktig och de 

tycker att den fungerar bra. Inget föräldraråd längre men föräldramöten, t ex 

en vernissage nästa vecka.  

 

Just nu är man inne i överlämnandeperioden och gör överlämnande för 

grupper. Även för de enskilda barn där det behövs utifrån barnets behov. 

Man resonerar om att det skulle kunna vara en bra idé att ha ett uppföljande 

träff mellan pedagogerna efter någon månad.  

 

Framöver kommer de att vilja göra lite fler inköp för att bygga vidare på 

lärmiljön och det digitala lärandet. Syftet är att öka tillgängligheten för alla 

barnen att använda våra små robotar och programmera.  

 

Ingela var med till BETT och Jessica var med till SETT. De har därefter 

varit med och spridit sina lärdomar på förskolan och till övriga förskolor i 

Hallsberg.  

 

De menar att det är ett jättelyft att alla pedagoger fått en egen iPad. De vill 

och de provar sig fram. Den egna viljan är viktig även om läroplanen 

föreskriver.  

 

De berättar att nätverket fungerat ganska bra för dem. Andra har haft det 
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mycket jobbigare.  

 

De avslutar med att visa ett bildspel om hur de jobbar med programmering, 

både analogt och digitalt, och film med t ex green screen, iMotion, iMovie, 

Puppet pals och ljud. Det är enkla och spännande sätt för barnen att själva 

vara regissörer. De jobbar mest med de äldre barnen men även med 3,5-

åringarna. De yngsta kan ta foton med iPaden, på sådant som de är 

intresserade av, från andra perspektiv. QR-koderna används flitigt.  

Detta ger mycket underlag för samtal och möjligheter för pedagogerna att 

utveckla vidare. 

 

Närheten till skogen gör att de är mycket i skogen. Då kan det andra gänget 

vara inne vilket ger mer utrymme för alla. Gården är inte särskilt rustad och 

skulle behöva ses över lite, t ex med en kompisgunga.  

 

Pedagogerna framför en önskan om att jobba med vår arbetsmiljö, 

gruppstorlekar framöver. 

 

Sammanfattning med förskolechefen 

Sofie var med under träffen med personalrepresentanterna och ombeds göra 

tillägg. Hon lyfter behovet av att göra vid den gamla lekstugan, som hon 

bedömer som osäker. Det är på gång att bli en ny. Kompisgungan kände 

Sofie inte till sedan tidigare. Viktigt att föra dialogen med 

fastighetsavdelningen via Kjell Gunnarsson så att saker tas om hand och 

följs upp.  

I övrigt är utomhusmiljön ganska bra, vattenlek och bärbuskar. Vore ändå 

bra om det kunde ses över, så att personalen inte behöver göra jobbet själva.  

Det roligaste är att se barnen och pedagogerna utvecklas och växa. Ingen 

dag är den andra lik. Över tid kan jag se att de flesta tar steg framåt och 

blommar. 

 

 

 

 

Carina M Koutakis,  

utvecklingssamordnare, 

Bildningsförvaltningen 
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1 Inledning  
 
Besökare 
 
Tomas Hagenfors, andre vice ordförande bildningsnämnden 
Theres Andersson, ledamot bildningsnämnden 
Ewa-Rosa Sliwinska, ledamot bildningsnämnden 
Fredrik Nordvall, förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Jenny Andersson, nämndsekreterare bildningsförvaltningen 
 
 

Syfte med verksamhetsbesöken 
 
Det huvudsakliga syftet med ett verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, för 
nämndens verksamhet, viktiga områden. 
 
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 var anledningen att 
bildningsnämnden återigen besökte grundskolorna utifrån den rapport som 
Skolinspektionen avlämnar efter varje tillsynsbesök. Efter tillsynen som gjordes i 
kommunen 2017 hamnar fokus på fritidshemmet och förskoleklassen, som från 
och med hösten 2018 är obligatorisk.  
 
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. Under våren besökte nämnden fyra förskolor, Ekhagen i Sköllersta, 
förskolorna Hässleberg och Vibytorp i Hallsberg och förskolan Gullvivian i 
Pålsboda. 
 
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. 
 
Bildningsnämnden besöker följande verksamheter hösten 2018: 
 
Alléområdet i Hallsberg 
Fredriksbergskolan 
Sköllersta skola 
Förskolan Björkängen 
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2 Rektor berättar om skolan 
 
Rektor på skolan heter Anvar Jusufbegovic och han är också förskolechef för 
förskolorna i Vretstorp. Anvar har arbetat som rektor/förskolechef sedan mars 
2017. 
 
Fredriksbergskolan har haft ett ökat elevantal med cirka 50% på de senaste fem 
åren. För närvarande går där 160 elever. Det ser likadant ut på förskolan i 
Vretstorp. Den stora ökningen av elever ställer krav på personal och lokaler. 
Förskolelokalerna som finns räcker inte till och det har varit svårt att få behöriga 
sökande till förskoletjänsterna. Tidigare har det varit ungefär 20 elever per klass, 
så är det inte längre. Nu är det mellan 20 - 28 elever i nästan varje klass.  
Lokalerna räcker inte till de stora elevgrupperna. Hemkunskapsundervisningen har 
fått flytta bort till en av kyrkans lokaler. Många elever stannar kvar numera, det är 
inte så många som byter skola till Örebro. Det ser också bra ut med behörighet på 
lärarna i skolan, undantaget är slöjden. Däremot är enbart en av fem personal på 
fritids är utbildad fritidspedagog. Många elever går också på fritids. Fritids har bra 
samarbete med föreningen som ligger i närheten av skolan och får lov att använda 
deras lokaler på eftermiddagarna.   
 
Skolans största utmaning är att verksamheterna växer, vilket skolan inte hade full 
beredskap för samt arbetsmiljön för elever och personal.  
 
På skolan erbjuds modersmålsundervisning och studiehandledning i samtliga 
språk som talas där. De har just nu 12 asylsökande elever och ungefär lika många 
nyanlända. Eleverna är klassplacerade och är i klass hela tiden, skolan har inga 
förberedelseklasser. Det är oerhört viktigt att arbeta med språket, men även med 
kulturen.  
 
Det finns ännu inget föräldraråd på skolan, men det kommer att starta ett under 
höstterminen. Rektor berättar att han undersökt intresse för ett sådant råd och 
fått viss respons från föräldrar som gärna vill vara med.  
 
Rektor får frågan hur hanterar man kunskapsspridningen på skolan. På skolan 
pratar man mycket om inkludering och anpassningar. Rektor menar att det finns 
någon slags standardundervisning i Sverige som hanterar ungefär 75% av 
eleverna. Sedan finns det elever som faller både nedanför och ovanför. Vissa kan 
bli uttråkade och vissa tycker att det är för svårt. På Fredriksbergskolan finns det 
två vuxna i varje klass och man arbetar ofta i olika gruppkonstellationer. 
 
Skolans måluppfyllelse har sjunkit det senaste läsåret. Det gör att skolan har gjort 
om organisationen, så nu finns det klasslärare i årskurs 1 - 3. Detta för att bygga 
en trygghet och en känsla för skolan samt skapa välmående. Nu är det tre lärare 
som undervisar i matematik, vilket gör att man kan få ett helt annat kollegialt 
lärande. Upplägget ser ungefär likadant ut i svenska. Rektor menar att alla elever 
ska utvecklas utifrån egna förutsättningar. Vad eleverna har för bakgrund, 
föräldrars utbildningsbakgrund med mera ska inte spela roll. Man arbetar med de 
elever man har och var de befinner sig.  
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3 Möte med personalrepresentanter 
 

Närvarande personalrepresentanter 

Anna Edman mentor i årskurs 5 samt utvecklingsledare 
Daniel Lindeborg, fritidspersonal samt klassresurs 
Håkan Bergqvist, mentor i årskurs 2, ämneslärare i NO och SO 

 
Innan frågestunden startar inleder Tomas Hagenfors mötet med att berätta 
anledningen till verksamhetsbesöket. 
 
På skolan har de många elever på skolan med annat modersmål. Språken som 
talas är arabiska, dari, somaliska lettiska, thailändska och litauiska. Det är svårt att 
få tag i modersmålslärare. Då det inte är många elever som talar varje språk är det 
svårt att få till det organisatoriskt med modersmålet och studiehandledningen. 
Det är också svårt att allt händer så oerhört fort, elever som flyttar in och elever 
som flyttas iväg till andra boenden. Skolan arbetar med att ta hand om de 
nyanlända eleverna på ett så bra sätt som möjligt utifrån skolans befintliga 
resurser. Läraren i arabiska är på skolan en timme i veckan. Det är omöjligt att 
hinna alla skolans ämnen för alla elever på den stunden. När elever inte känner sig 
delaktiga blir de ofta rastlösa. Skolan har lagt oerhört mycket resurser där de 
behövs som bäst. Fredriksbergskolan är en väldigt flexibel skola. Resurserna sätts 
in där de behövs som bäst för dagen. Det är en tillgång att vara så flexibel. Det 
finns en stor vilja och ambition bland personalen. Nackdelen med en så flexibel 
organisation är att den är tämligen tungjobbad.  
 
Det är många barn på fritids och många av barnen är på plats varje dag. Fritids för 
de äldre barnen har fått tillgång till Vretstorps IFs lokaler. Det hjälper dem att 
kunna sprida ut sig på större yta. Fritids önskar fler mindre rum så att barnen har 
möjlighet att dela upp sig eller bara kunna gå undan en stund för att vara i fred. 
Det finns inte ens tillräckligt med grupprum för modersmålsundervisningen på 
eftermiddagarna. Två lärare undervisar i olika språk samtidigt i biblioteket. 
 
Daniel Lindeborg berättar att han är resurs på dagtid i skolan och på morgon och 
eftermiddagstid arbetar han på fritids. Han är placerad i en klass, men får ofta 
arbeta i en annan klass om så behövs. 
 
Håkan Bergqvist är också vikariesamordnare på skolan. Han berättar att 
personalen alltid ställer upp och stöttar varandra. Resurserna som finns är 
placerad i respektive klass av en anledning, men vid mycket sjukdom kan de få 
hoppa in i andra klasser så de är en lärare i varje klass.  
 
Merparten av alla lektioner är de två personal. Det gör att fritidspersonalen får 
knappt någon planeringstid under dagtid utan är i klass. Personalen funderar 
mycket över tilldelningen av resurser. De menar att det inte känns som att de får 
mer resurser när de får fler elever. Migrationsverkets medel släpar, men det ska 
inte drabba verksamheterna. Många av eleverna som flyttat hit har stora behov. 
Det finns inget utrymme för det. Skolan styr befintliga resurser efter behov, men 
det blir tungarbetat särskilt när personal på skolan blir sjuk. Förr fanns ett BIBASS-
system där man kunde äska medel. Förvaltningschefen informerar att nu finns de 
pengarna redan i resursfördelningen från början, där är det sedan den inre 

Page 73 of 83



 
Datum 

2018-11-21 
      

      
Sida 

6(8) 

 

 

organisationen som styr.  
 
Anna Edman är utvecklingsledare på Fredriksbergskolan. Det innebär att hon 
lägger alla schema, både elevers och personal, förutom öppningar och 
stängningar på fritids samt en prioriteringslista för vikarier. Anna är drivande i 
utvecklingen av skolan. Hon kan också ersätta rektor när han är på förskolan. 
Organisationen är byggd så att de bara har en utvecklingsledare, men den har då 
40% i sin tjänst till denna. Anna Edman är också förstelärare 10%, övriga 50% är 
hon lärare.  
 
Den här terminen har man två VFU1-studenter på skolan. Skolan har tidigare haft 
VFU-studenter som man efter deras examen har anställt.  
 
På Fredriksbergskolan har de gått från att ha ämneslärare i årskurs 1 -3 till att nu 
ha klasslärare. Detta har man gjort för att skapa en större trygghet hos eleverna, 
samtidigt som man får tre lärare som undervisar i matematik istället för en. De tre 
lärarna kan ha ett utbyte av varandra och det kollegiala lärandet ökar på så sätt. 
Det finns nätverk också i kommunen där lärarna också har utbyte av varandra. 
Man bör inte fastna i testandet, men det är ändå bra att ha vissa 
avstämningspunkter. Det gör att man lättare kan diskutera resultat och hur man 
ska gå vidare. Det är också viktigt att pröva nya saker, få modet och inspirationen 
att göra om i sin undervisning. Man måste alltid anpassa undervisningen efter 
eleven samt organisera så att specialinsatserna räcker till alla som behöver. 
 
Fritidspersonalen anser att det är svårt att få ut information till de som inte kan 
svenska språket så bra och skulle gärna se att det fanns någon generell 
information som skickas ut till eleverna när de börjar i skolan. Så att barn och 
vårdnadshavare får information om hur systemet fungerar.  
 
Personalen undrar också om det finns det någon plan för att utveckla för barnen i 
Vretstorp på fritiden. Många av barnen tar med sig problemen som händer på 
fritiden till skolan. Det har funnits en ganska aktiv fritidsgård, men det har tyvärr 
minskat. Kommunen försöker stimulera aktivitet, ser om det finns andra aktörer 
som kan sköta en fritidsgård. Ett av nämndens mål är att det ska finnas fritidsgård 

på alla orter i kommunen.  
 

4 Möte med elever 
 
Politikerna träffar fyra elever som går i årskurs 3 – 6. Innan frågestunden startar 
inleder Tomas Hagenfors även det här mötet med att berätta anledningen till 
verksamhetsbesöket. 
 
Samtliga närvarande elever tycker att Fredriksbergskolan är en bra skola. Eleverna 
tycker också att lärarna är bra. Roligaste ämnena som eleverna tycker är idrott, 
engelska och bild. På idrotten är man ute beroende på årstid, just nu är eleverna 
ute. Det är dock svårt att spela fotboll på den lilla planen.  
 

                                                           
1 VFU – verksamhetsförlagd utbildning 
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Det märks att det blivit fler elever på skolan, men det är bara roligt. Det är lite 
trångt i klassrummet då och då tycker eleverna. Vissa elever går ibland iväg på 
andra lektioner och alla gör sitt på rasterna, så när man är många elever i en klass 
kan det vara svårt att hitta klasskänslan. Eleverna berättar att det oftast är två 
lärare på varje lektion. En lärare som håller i lektionen och den andre hjälper till. 
Mestadels är eleverna samlade i sitt klassrum, men de kan också dela upp sig i 
grupper.  
 
För eleverna i årskurs 6 är det nytt för den här terminen att de börjar läsa ett 
andraspråk. Eleverna har den språkundervisningen på Transtenskolan. Det gör att 
eleverna får gå upp tidigare på morgonen för att åka till skolan, men det går bra.  
  
Eleverna uttrycker att de inte tycker att maten är så god. Det är för mycket grytor 
och hopmixad sallad. Det är svårt att se vad man äter. Detta resulterar i att de 
dagar eleverna inte tycker om maten äter de bara smörgås. Eleverna önskar mer 
vanlig husmanskost. Det finns ett elevråd på skolan och där talar de mycket om 
maten. 
 
Tidigare fanns det elevdatorer i biblioteket som man kunde få låna, men nu har 
alla elever var sin iPad som används i undervisningen. Ibland arbetar eleverna 
med böcker och ibland med sina iPads. Det kan vara svårt att använda sin iPad när 
det inte finns wifi, men det fungerar bättre nu än tidigare. Eleverna berättar att de 
lämnar in sina mobiler till läraren varje morgon, som låser in dem i en låda under 
skoldagen.   
  
Några av de närvarande eleverna går på fritids. Där har de mest kul. De äter 
mellanmål, går till idrottshallen, är ute och leker eller är inne och tittar på film. 
Förut hade man något som hette guldtid på skolan på eftermiddagarna. Nu ligger 
den tiden på morgonen och eleverna får boka tid om de vill gå dit.  
 
Avslutningsvis får eleverna önska vad de ville om det fanns mer pengar att tillgå. 
Eleverna önskar sig då att skolgården rustas, de skulle gärna vilja ha en 
rutschkana.  

 
 

5 Sammanfattning och återkoppling till rektor 
 
Förvaltningschefen fick under rundvandringen på skolan en protestlista mot 
skolmaten. 
 
Rektor berättar att det har gjorts en enkät under vårterminen angående 
skolmaten, vilken har presenterats för måltidsavdelningen. Ungefär hälften 
svarade att de inte tyckte om maten. Rektor menar att det skapats en kultur bland 
de äldre barnen att man inte ska tycka om maten.  
 
För ett år sedan på en skyddsrond tillsammans med fastighetsavdelningen 
uppkom en del förslag angående skolgården. Elevrådet har efter det fått välja vad 
skolan ska göra för de medel de fått för att rusta skolgården. En gagabollrink har 
köpts in, men den har skolan stått för och bildningsförvaltningens vaktmästare har 
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byggt den. Skolan skulle vilja att det asfalterades på baksidan, vid parkeringen, så 
att det inte är så lerigt. Det har gått snart ett år sedan det började komma upp, 
det har fortfarande inte hänt något. Det är också dåliga nätverksledningar in i 
skolan. IT har sagt att det spelar ingen roll vilken hårdvara skolan har när de har så 
dåliga ledningar. Fastighetsavdelningen är medvetna om det och det är något som 
ska bytas ut.  
 
Politiken sammanfattar besöket med att eleverna tycker att de går på en bra 
skola. Det är lite sämre arbetsro när det är vikarier, än när vanliga lärarna är på 
plats. Rektor berättar att skolan behöver samtala om värdegrund, för att ha en 
gemensam värdegrund, samt fortsätta arbeta med inkludering. Det har inte varit 
någon diskussion på skolan att mobiltelefonerna samlas in varje dag.  
 
Förvaltningschefen återger att personal och elever ger lite olika bilder om hur det 
ser ut. Personalen pratar om BIBASS och klasstorlekar, medan eleverna uttrycker 
att det är lite olika storlekar på klasserna, men att de oftast är två lärare varje 
lektion.  
 
När det gäller fritids på skolan sa eleverna att de gör vad de vill, de ser en del på 
film och är mycket i idrottshallen. Rektor menar att fritids utvecklingsområde är 
att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. De har en behörig 
fritidspedagog som arbetar där tillsammans med övrig personal. När det gäller 
förskoleklassen har skolan förskollärare som arbetar där. De har en bra 
förskoleklassverksamhet. Det handlar mycket om att synliggöra målen för 
eleverna och arbeta med befintliga bedömningsstöd.  
 
Mitt under återkopplingen till rektor kommer fyra elever från årskurs 6, som vill 
ställa sina frågor till politikerna innan besöket avslutas.  
 
Rektor avslutar sedan besöket med en fråga om fritiden för barnen i Vretstorp, 
vad kan kommunen göra för att stötta upp fritidsaktiviteter här. 
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Regel 
Sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer. 
 
  

 

Beslutad av: Kommunledningsgruppen 
Datum: 2018-10-25 
Reviderad:  
Dokumentet gäller för: Förtroendevalda i Hallsbergs kommun 
Dokumentansvarig: Administrativa avdelningen 
Ärendenummer: 18/KS/197 

 

Regler för utköp av surfplatta och mobiltelefon för 
förtroendevalda 

Dessa regler ska tydliggöra vad som gäller vid utköp av surfplattor, mobiltelefoner och 
eventuell kringutrustning. 
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1 Utköp 
Hallsbergs kommuns förtroendevalda har enligt dessa regler möjlighet att köpa ut 

surfplattor och mobiltelefoner vid det tillfälle då det politiska uppdraget 

upphör/avslutas.  

Den utrustning som avses i detta dokument är surfplattor, mobiltelefoner och 

eventuell kringutrustning. 

2 Regler 
 Utgångspunkten är att all utrustning återlämnas till arbetsgivaren vid 

uppdragets upphörande, men möjligheten finns att förvärva utrustningen 

om arbetsgivaren bedömer att detta är av intresse för kommunen. Om 

detta sker till marknadspriset uppkommer inte någon skattepliktig 

förmån. (prop. 1996/97/173. S.54.) 

 Surfplattor och kringutrustning nyare än 6 månader tillåts inte att köpas 

ut. 

 Mobiltelefoner och kringutrustning nyare än 13 månader tillåts inte att 

köpas ut. 

 Hallsbergs kommun har rätt att neka utköp om utrustningen anses kunna 

användas på annan plats i kommunen.  

3 Villkor 
 Hallsbergs kommun har ansvaret för att surfplattan eller mobiltelefonen 

nollställs till fabriksinställningar innan köpet kan godkännas. 

 Faktureringen sker enligt marknadsvärdet/utköpspris plus moms. 

 Hallsbergs kommun har 30-dagars betalningsvillkor. 

 Vid utebliven betalning skickas påminnelse, sedan hanteras ärendet enligt 

kommunens kravpolicy. 

 Efter utköp har Hallsbergs kommun inga åtaganden eller ansvar för 

enheten, avseende service, garantier eller support.  

 Abonnemanget på din surfplatta kommer att avslutas när ditt uppdrag 

upphör/avslutas.  

 Mobilabonnemanget till din mobiltelefon kommer att avslutas när ditt 

uppdrag upphör/avslutas, om du inte ansöker särskilt om att skriva över 

ditt abonnemang. Du ansvarar för att ta reda på eventuella ändrade 

villkor och extrakostnader du behöver betala om du önskar skriva över 

ditt abonnemang. 
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4 Utköpspris 
Anskaffningspris är det pris som vid tidpunkten gäller vid nyköp av utrustningen. 

Vid utköp tillkommer moms. 

4.1 Utköpspris för surfplattor (inklusive kringutrustning) 

 Anskaffningspris minus 40% om utrustningen är 6-12 månader 

gammal. 

 Anskaffningspris minus 60% om utrustningen är 13-24 månader 

gammal. 

 Anskaffningspris minus 80% om utrustningen är 25-36 månader 

gammal.  

 Anskaffningspris minus 95% om utrustningen är äldre än 36 månader 

gammal.  

4.2 Utköpspris för mobiltelefoner (inklusive kringutrustning) 

 Anskaffningspris minus 60% om utrustningen är 13-24 månader 

gammal. 

 Anskaffningspris minus 90% om utrustningen är äldre än 24 månader 

gammal. 

5 Administrativ hantering vid utköp 
Du som är förtroendevald ansöker om utköp av utrustning genom att fylla i 

bifogad blankett. Blanketten ska lämnas till sekreteraren i din nämnd eller annan 

utsedd kontaktperson. En blankett ska användas per enhet. 

6 Bilaga 
Blankett för utköp av surfplattor och mobiltelefoner för förtroendevalda i 

Hallsbergs kommun. 
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Rutin för utköp av IT-utrustning i Hallsbergs kommun 

Användning och avgränsning för rutin: 

Denna rutin bör användas tillsammans med ”Regler för utköp av surfplatta 

och mobiltelefon för förtroendevald i Hallsbergs kommun” och ”Blankett 

för utköp av IT-utrustning i Hallsbergs kommun”. Denna rutin gäller endast 

förtroendevalda i Hallsbergs kommun, vilket framkommer i reglerna. 

Kontaktperson är nämndsekreteraren eller annan utsedd person i 

organisationen. 

1. Förtroendevald kontaktar kontaktperson som tar fram ”Blankett för 

utköp av IT-utrustning i Hallsbergs kommun”. 

2. Den förtroendevalda skriver under blanketten och förbinder sig 

därmed till att hen förstått reglerna för utköp. 

3. Förtroendevald lämnar in den utrustning man önskar köpa ut i 

samband med undertecknandet av blankett. 

4. Kontaktperson beslutar om den förtroendevalda får köpa ut IT-

utrustning och vilken summa som ska faktureras. 

5. Kontaktperson överlämnar beslut till förtroendevald. 

6. Kontaktperson ser till att utrustningen nollställs till 

fabriksinställningarna innan utrustningen kan lämnas ut. 

7. Kontaktperson ser till att abonnemang sägs upp.  

8. Kontaktperson ansvarar för att fylla i ett faktureringsunderlag och 

överlämna till personen i organisationen som ordnar med 

externfakturering. 
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För att kunna hantera din ansökan kommer kommunen att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi 
behandlar dina personuppgifter se www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 

*Observera att blanketten gäller ansökan per enhet.  
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Blankett för utköp av IT-utrustning i Hallsbergs kommun*:  

För-och efternamn:                                                                                            Personnummer: 

Gatuadress:                                                                                                          Postnummer/Stad: 

Ditt uppdrag/nämnd: 

IT-utrustning du önskar köpa ut: 

 
Kryssa i rutan om du tagit del av ”Regler för utköp av läsplatta och 
mobiltelefon för förtroendevald i Hallsbergs kommun” och är väl 
införstådd med dessa. 

 
Datum, underskrift: 

Namnförtydligande: 

 

Nedan fylls i av nämndsekreteraren eller annan utsedd kontaktperson 
 

   Förtroendevald nekas utköp av IT-utrustning  

 Förtroendevald beviljas utköp av IT-utrustning 

 
Märkning på utrustning: 

Kostnad inkl. moms (25%) vid beviljat utköp: 

Datum, underskrift: 

Namnförtydligande: 
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