
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-06-19 

  Bildningsnämnden

Tid Plats
 13:00 Kommunhuset Hallsberg, Hörnet

Övriga

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

Ej tjänstgörande ersättare

Monica Spennare (S)
Jamal Bayazidi (S)
Cecilia Eriksson (S)
Anders Oxelgren (S)
Siv Pettersson (S)
Linda Eng (MP)
Göril Thyresson (V)
Emelie Mc Quillan (M)
Laura Hedlund (C)
Fredrik Askhem (L)
Sinnika Johannesson (SD)

Beslutande ledamöter

Siw Lunander (S)
Ulf Ström (S), vice ordförande
Tomas Hagenfors (KD), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Tomas Wetterberg (V)
Rikard Arveden (M)
Maria Brånn (C)
Jimmy Olsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-06-19 

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  2018-06-19 

2 - Extratjänster på bildningsförvaltningen 
(17/BIN/477)

Föredragande Anna Gustafsson 13:15

Ärendebeskrivning

Anna Gustafsson, områdeschef för arbetsmarknads- och introduktionsenheten informerade 
bildningsnämnden om extratjänster vid sammanträdet 2017-12-19. Nämnden beslutade då att göra 
en uppföljning av ärendet, för att följa utvecklingen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 78 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 19 juni.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Extratjänster på bildningsförvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-06-19 

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

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 79 2018)

Ekonom Daniel Jämsä föredrar den ekonomiska uppföljningen. Utfallet som presenteras på 
beredningsutskottet är preliminärt. Bilaga med exakt utfall läggs till handlingarna till nämndens 
sammanträde. Beredningsutskottet diskuterar elevernas frånvaro, både giltig och ogiltig. Från och 
med hösten kommer även hög giltig frånvaro att följas upp av nämnden.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning, maj
 Lägesredovisning maj
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-06-19 

4 - Aktuellt läge inför budgetarbete 2019 
med flerårsplan -20 och -21 (18/BIN/148)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Under våren har bildningsnämnden vid återkommande tillfällen arbetat med att ta fram underlag 
för de ekonomiska ramarna inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande 
åren. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2019 (-20 
och -21).

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 80 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 19 juni, då beslut om de ekonomiska 
ramarna fattas på kommunfullmäktige den 11 juni.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Aktuell läge inför budgetarbete 2019 med flerårsplan -20 och -21
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-06-19 

5 - Avtal med föreningar om anläggningar 
(17/BIN/282)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Fritidschefen har gjort ett förslag till avtalsmall för föreningsdrivna kommunala fritidsanläggningar 
och lokaler. Förslaget har reviderats efter nämndmötet den 15/5.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 81 2018)

Fritidschef Tobias Fornbrant föredrar ärendet, informerar om samtliga justeringar som gjorts sedan 
senaste sammanträdet. Beredningsutskottet har inget att tillägga.

Beredningsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att reda ut ansvarsfördelningen gentemot 
fastighetsavdelningen, då det är de som äger lokalerna.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget om avtalsmallen samt förslaget om 
uppdraget till förvaltningschefen.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna det framtagna och reviderade 
förslaget på avtalsmall enligt bilaga samt att förvaltningschefen får i uppdrag att reda ut 
ansvarsfördelningen gentemot fastighetsavdelningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avtalsmall föreningsdrivna fritidsanläggningar
 Avtalsmall, reviderad efter nämnden 180515
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-06-19 

6 - Enkätundersökning Alléhallens gym 
(17/BIN/92)

Föredragande Göran Thyberg 14:15

Ärendebeskrivning

I oktober 2017 öppnade det nya gymmet i Alléhallen, i kommunens regi. Gymmets 
handledare/instruktör Göran Thyberg har gjort en enkätundersökning som gymmets kunder har 
fått svara på. På nämnden 19 juni presenterar Göran resultatet av denna.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 82 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 19 juni.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Enkätundersökning Alléhallen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-06-19 

7 - Presentation av prisbelönta bloggar 
(18/BIN/375)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer, Gunilla Gerdvall 15:00

Ärendebeskrivning

Stocksätterskolan har vid flera tillfällen blivit prisbelönta för sitt arbete med elevbloggar som en del 
av undervisningen. Även i år blev två av skolans bloggar uppmärksammade och prisbelönta vid 
galan i Stockholm. Pedagoger från Stocksätterskolan informerar bildningsnämnden om arbetet med 
bloggar samt visar lite från vinnarbloggarna.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 83 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 19 juni.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Presentation av prisbelönta bloggar
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-06-19 

8 - Verksamhetsbesök 2018 (17/BIN/485) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde den 19 december 2017 beslutades var bildningsnämndens 
fyra verksamhetsbesök under våren 2018 skulle äga rum. Nämnden besökte förskolan Ekhagen i 
februari, förskolan Hässleberg i mars, förskolan Gullvivan i april och senast förskolan Vibytorp i maj.

Tid och plats för verksamhetsbesök hösten 2018 behöver nu fastställas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 84 2018)

Ordförande föredrar ärendet som därefter diskuteras av beredningsutskottet. Efter diskussion 
föreslår utskottet att verksamhetsbesök hösten 2018 sker på Sköllersta skola, Fredriksbergskolan, 
förskolan Björkängen och Alléområdet i Hallsberg.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att verksamhetsbesök hösten 2018 sker 
på Sköllersta skola, Fredriksbergskolan, förskolan Björkängen och Alléområdet i Hallsberg.

Page 9 of 38



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-06-19 

9 - Information från biblioteksverksamheten 
(18/BIN/374)

Föredragande Anne-Marie Alzén 15:30

Ärendebeskrivning

Både nationellt och lokalt arbetas det med att utveckla biblioteksverksamheten i syfte att möta 
framtidens behov. Anne-Marie Alzén, bibliotekschef i Hallsbergs kommun informerar nämnden om 
den nationella biblioteksstrategin samt det aktuella läget för biblioteksverksamheten i Hallsbergs 
kommun.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 85 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 19 juni.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Information från biblioteksverksamheten

10 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2018-05-15 - 2018-06-18 presenteras på nämndens 
sammanträde den 19 juni.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-06-19 

11 - Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen punkt 2.15 (18/BIN/4)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 19 juni redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman mellan perioden 2017-05-15 - 2017-06-18.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 87 2018)

Det har  inkommit sammanlagt 7 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 7 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-05-15 – 
2018-05-31.

Fredriksbergskolan 2 st
Sköllersta skola 1 st
Folkasboskolan 2 st
Transtenskolan 1 st
Långängskolan 1 st

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

En av anmälningarna handlar om osämja mellan två elever som inte kan komma överens. Den ene 
måttar ett slag som träffar den andre, som då värjer sig. Samtal och uppföljningssamtal har förts 
med de inblandade eleverna. Rutinerna för personalen ses över. Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet har utretts och är nu avslutat.

Två av anmälningarna handlar om elever som på lunchrasten, på fotbollsplanen, blir slagna av en 
annan elev. Detta på grund av att eleverna bett den enskilde eleven flytta på sig då de ansåg att 
eleven var i vägen för spelet. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte 
avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Eleven ville gå in i 
sin korridor, men det ville inte den andre eleven. När den förste eleven kom in i korridoren uppstod 
en diskussion som resulterade i de fysiska kränkningarna. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet 
pågår och är ännu inte avslutat.
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En av anmälningarna handlar om en elev som vid upprepade tillfällen under vårterminen blivit 
fysiskt och verbalt kränkt av två andra elever. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts 
och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev (A) som på en lektion först blivit hotad och sedan sparkad 
av en annan elev (B). Anledningen var att B gömt sig och A upptäckte detta. För att A inte skulle 
berätta för någon vuxen hotade och slog B A. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och 
är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som under en idrottslektion blir fysiskt kränkt av två andra 
elever. Innan hade klasskamrater hört eleverna tala om att de skulle ”sänka” eleven på 
idrottslektionen. Klasskamraterna berättade för personal vad de hört. Skolans elevhälsoteam har 
kopplats in. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-06-19 

12 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 88 2018)

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
Förvaltningschefen informerar om helgens bränder i närheten av två av kommunens skolor i 
centrala Hallsberg.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
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13 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-06-19 

14 – Övriga frågor Föredragande  

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 90 2018)

Mall föreningsdrivna fritidsgårdar

Ordförande föredrar ärendet. Mallen var ett beslutsärende på det senaste kultur- och 
fritidsutskottet. Dock saknas en paragraf om att kunna häva avtalet vid misskötsel. Ordförande 
föreslår att en sådan läggs till.

Beredningsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
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Extratjänster på bildningsförvaltningen

2

17/BIN/477
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2018-05-31 Dnr: 17/BIN/477  

Version 1.2

Extratjänster på bildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Anna Gustafsson, områdeschef för arbetsmarknads- och introduktionsenheten 
informerade bildningsnämnden om extratjänster vid sammanträdet 2017-12-19. 
Nämnden beslutade då att göra en uppföljning av ärendet, för att följa utvecklingen.

Förslag till beslut
Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet
Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden 
möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. För att stödja de 
kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden avsätter regeringen 500 miljoner kronor i budgetpropositionen för 
2018 för detta ändamål. Alla kommuner och landsting ska kunna ta del av stödet 
beroende på hur många personer som de anställer med hjälp av extratjänster. 
Politiken i Hallsbergs kommun har beslutat att ha 38 extratjänster i kommunen, men 
det finns möjlighet att ha flera. Arbetsmarknads- och introduktionsenheten som 
samordnar extratjänsterna har en dialog med bildningsförvaltningens rektorer och 
förskolechefer för att möjliggöra placering av extratjänster på våra förskole- och 
skolenheter. Anna Gustafsson, områdeschef för arbetsmarknads- och 
introduktionsenheten informerade bildningsnämnden om extratjänster vid 
sammanträdet 2017-12-19. Nämnden beslutade då att göra en uppföljning av 
ärendet, för att följa utvecklingen.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall
Förvaltningschef
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2018

3

18/BIN/138
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Aktuellt läge inför budgetarbete 2019 med 
flerårsplan -20 och -21

4

18/BIN/148
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-05-31 Dnr: 18/BIN/148

Version 1.3

Aktuellt läge inför budgetarbete 2019 med flerårsplan -20 och -21

Ärendebeskrivning
Under våren har bildningsnämnden vid återkommande tillfällen arbetat med att ta fram underlag för 
de ekonomiska ramarna inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. 
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2019 (-20 och -21). 

Förslag till beslut
Klicka här för att ange förslag till beslut.

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 2019 (-20 
och -21). Nämnden stämmer även av var i processen vi är när det gäller beslut om ramar för 2019.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Avtal med föreningar om anläggningar

5

17/BIN/282
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2018-05-31 Dnr: 17/BIN/282  

Version 1.2

Avtal med föreningar om anläggningar

Ärendebeskrivning
Fritidschefen har gjort ett förslag till avtalsmall för föreningsdrivna kommunala 
fritidsanläggningar och lokaler. Förslaget har reviderats efter nämndmötet den 15/5.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna det 
framtagna och reviderade förslaget på avtalsmall enligt bilaga.

Ärendet
På Bildningsnämnden 2017-12-19 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en gemensam mall för avtal med föreningar som driver fritidsanläggningar. Ett 
första förslag presenterades på nämnden i maj 2018. Därefter har mallen reviderats 
och ett uppdaterat förslag presenteras nu av fritidschefen.

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef

Bilagor
Avtalsmall föreningsdrivna fritidsanläggningar
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Enkätundersökning Alléhallens gym

6

17/BIN/92
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2018-05-31 Dnr: 17/BIN/92   

Version 1.2

Enkätundersökning Alléhallens gym

Ärendebeskrivning
I oktober 2017 öppnade det nya gymmet i Alléhallen, i kommunens regi. Gymmets 
handledare/instruktör Göran Thyberg har gjort en enkätundersökning som gymmets 
kunder har fått svara på. På nämnden 19 juni presenterar Göran resultatet av denna.

Förslag till beslut
Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet
I början av oktober 2017 övergick driften av Alléhallens gym i kommunal regi. Detta 
innebar en nystart för gymverksamheten i Alléhallen. Under våren har gymmets 
handledare/instruktör Göran Thyberg låtit gymmets kunder svara på en enkät om 
gymmet. På nämndens sammanträde presenterar Göran resultatet av denna 
enkätundersökning.

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef
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Presentation av prisbelönta bloggar

7
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Page 31 of 38



Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2018-05-31 Dnr: 18/BIN/375   

Version 1.2

Presentation av prisbelönta bloggar

Ärendebeskrivning
Stocksätterskolan har vid flera tillfällen blivit prisbelönta för sitt arbete med 
elevbloggar som en del av undervisningen. Även i år blev två av skolans bloggar 
uppmärksammade och prisbelönta vid galan i Stockholm. Pedagoger från 
Stocksätterskolan informerar bildningsnämnden om arbetet med bloggar samt visar 
lite från vinnarbloggarna.

Förslag till beslut
Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet
Stocksätterskolan har vid flera tillfällen blivit prisbelönta för sitt arbete med 
elevbloggar som en del av undervisningen. Även i år blev två av skolans bloggar 
uppmärksammade och prisbelönta vid galan i Stockholm. Pedagoger från 
Stocksätterskolan informerar bildningsnämnden om arbetet med bloggar och visar 
lite från vinnarbloggarna.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall
Förvaltningschef
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Information från biblioteksverksamheten

9

18/BIN/374
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-05-31 Dnr: 18/BIN/374

Version 1.3

Information från biblioteksverksamheten

Ärendebeskrivning
Både nationellt och lokalt arbetas det med att utveckla biblioteksverksamheten i syfte att möta 
framtidens behov. Anne-Marie Alzén, bibliotekschef i Hallsbergs kommun informerar nämnden om 
den nationella biblioteksstrategin samt det aktuella läget för biblioteksverksamheten i Hallsbergs 
kommun.

Förslag till beslut
Klicka här för att ange förslag till beslut.

Ärendet
Den 8 maj presenterade Kungliga biblioteket ett utkast till nationell biblioteksstrategi. Förslaget 
beskriver hot, utmaningar, möjligheter och problem som rör biblioteken samt möjliga åtgärder för att 
uppnå målen. Anne-Marie Alzén, bibliotekschef i Hallsbergs kommun informerar om den nationella 
biblioteksstrategin och det aktuella läget för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Övriga frågor
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