
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

  Bildningsnämnden

Tid Plats
 13:00 Församlingsgården, Kyrkogatan 1, Hallsberg

Övriga

Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare
Daniel Jämsä, Ekonom

Ej tjänstgörande ersättare

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)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Monica Spennare (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Tomas Wetterberg (V)
Rikard Arveden (M)
Maria Brånn (C)
Jimmy Olsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Tjänstgörande ersättare

Monika Spennare (S) ersätter Theres Andersson (S)

4. Anmälan om jäv

5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

2 - Regler, policys och kostnader för måltider 
till förskola och skola (18/BIN/35)

Föredragande Carita Prim, Nina Ekelöf 
13:10

Ärendebeskrivning

Under ett antal år har det varit oklarheter i vilka kostnader som bildningsförvaltningen ska betala 
för de måltider som serveras i förskola och skola. Flera utredningar har genomförts. Nu finns det ett 
förslag på kostnader samt en modell för att räkna fram kostnader för måltider i förskola och skola. 
Det finns även en tillfällig kostpolicy i väntan på att den nya kostpolicyn ska bli klar och beslutad. 
Bildningsförvaltningen och bildningsnämnden får ofta signaler från verksamheten gällande 
måltidsavdelningens arbete. Bildningsnämnden har därför kallat kostchef Carita Prim och 
koststrateg Nina Ekelöf, för att få klarhet och förtydliganden i frågor som rör måltider i förskola och 
skola.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 45 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 25 april.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

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

Föredragande Daniel Jämsä, Kjell 
Gunnarsson 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter mars 2018.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 46 2018)

Ekonom Daniel Jämsä föredrar den ekonomiska uppföljningen. Det är inga skillnader i prognos och 
avvikelser från förra månaden. Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar lägesredovisningen. Det 
är många barn i verksamheterna, så bildningsförvaltningen ser över möjligheter till nya lokaler.

Förvaltningen har genomfört en enkät om Alléhallen som beredningsutskottet vill att nämnden får 
ta del av. Enkäten presenteras på nämndens sammanträde i juni.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning mars
 Lägesredovisning mars

Page 4 of 27



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

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

Föredragande Kjell Gunnarsson 

Ärendebeskrivning

Under våren påbörjas arbetet med att ta fram ekonomiska ramar för respektive nämnd inför 
kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. Bildningsförvaltningen 
redovisar de förutsättningar som finns idag, prognoser och önskade satsningar inför det kommande 
arbetet med att skapa ramar för 2019 (-20 och -21).

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 47 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Det har inte några förändringar i de 
förutsättningar som presenterats tidigare för nämnden.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

5 - Förslag på effektiviseringar (18/BIN/346) Föredragande Kjell Gunnarsson 

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden redovisade ett prognostiserat underskott om 2 700 tkr i förhållande till budget 
2018. Underskottet beror på att antalet barn i förskolan är långt mycket fler än vad som 
prognostiserades inför 2018. Kommunstyrelsen har därför gett bildningsnämnden i uppdrag att 
föreslå besparingar/effektiviseringar för en verksamhet som ryms inom givna budgetramar.

Beredningsutskottets behandling av ärendet  (BU § 48 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar om ärendet som därefter diskuteras av 
beredningsutskottet.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

6 - Tillgången till internet i skola och förskola 
(17/BIN/505)

Föredragande Per Martinsson 14:15

Ärendebeskrivning

Vid bildningsnämndens sammanträde 2017-12-19 inkom en skrivelse från kommunens rektorer och 
förskolechefer. I brevet belyser man tydligt de problem som finns när det gäller tillgången till 
internet på kommunens förskolor och skolor. 2018-03-20 fick bildningsnämnden en dragning av det 
aktuella läget av tf. kommundirektör Lena Fagerlund. Hon redogjorde för de planer som skulle 
genomföras med början under påsklovet. Bildningsnämnden följer ärendet och informerar sig om 
utvecklingen i denna viktiga fråga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 50 2018)

IT-strateg Per Martinsson informerar beredningsutskottet om vad som hänt sedan sist. Alla 
accesspunkter i kommunens förskolor och skolor har bytts ut och de kommer att driftsättas under 
vecka 16.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

7 – Presentation av nya medarbetare Föredragande  15:00

Ärendebeskrivning

Presentation av fritidskonsulent Anna Björkman, nya fritidsledaren Hlynur Birgisson samt 
kultursekreterare Kathrin Jakobsson på nämndens sammanträde den 25 april.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 49 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 25 april.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

8 - Genomförd intern kontroll av 
anställningar, utdrag ur belastningsregistret 
(18/BIN/139)

Föredragande Kjell Gunnarsson 

Ärendebeskrivning

Vid anställning av personal, som vid något tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn och elever, ska 
ett utdrag ur belastningsregistret skickas till personalavdelningen.

Bildningsnämnden beslutade 2018-02-27 om en intern kontrollplan för år 2018. Kontroll har 
genomförts i mars av processen anställningar.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 51 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Tiden som kontrollerades är från årsskiftet till 
mitten av mars.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna rapportering av den 
genomförda interna kontrollen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, uppdaterad
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

9 - Skolinspektionens tillsyn i Hallsbergs 
kommun år 2017 (17/BIN/178)

Föredragande Kjell Gunnarsson 

Ärendebeskrivning

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de 
lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers 
lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Det är 
huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver 
verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i 
bestämmelserna. De har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av sina 
verksamheter. Huvudmannen är den som driver verksamheten, till exempel en kommun, ett 
utbildningsföretag eller annan organisation. Under 2017 genomförde Skolinspektionen 
regelbunden tillsyn i Hallsberg. Förvaltningen presenterar de tillsynsbeslut som Skolinspektionen 
har beslutat om samt de åtgärder som genomförts och svar till Skolinspektionen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (§ 52 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Beslutet om Fredriksbergskolan har ännu inte 
inkommit till förvaltningen. Det var det svaret som skickades in senast.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

10 - Aktuellt läge nyanlända barn och elever, 
Hallsbergs kommun (18/BIN/345)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 15:30

Ärendebeskrivning

Under de två senaste åren har mottagandet av nyanlända barn och elever ökat till en nivå som är 
långt högre än de nivåer som Hallsbergs kommun har haft tidigare. Hallsbergs kommun har 
dessutom haft flera asylboenden som genererat barn och elever till våra verksamheter. 
Bildningsnämnden önskar få en bild av det aktuella läget när det gäller nyanlända barn och elever 
till våra verksamheter.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 53 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 25 april. Rektor Catharina Lindvall-
Scharmer kommer då och föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse

11 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2018-03-20 - 2018-04-24 presenteras på nämndens 
sammanträde den 25 april.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

12 - Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen punkt 2.12 (18/BIN/4)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 25 april redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman mellan perioden 2018-03-20 - 2018-04-24.

På beredningsutskottets sammanträde 10 april redovisas också hittills inkomna anmälningar till 
bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 58 2018)

Det har inkommit sammanlagt 3 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 3 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-03-20 – 
2018-03-04.

Transtenskolan 1 st

Fredriksbergskolan 1 st

Förskolan Treudden 1 st

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

En av anmälningarna handlar om två barn där det ena barnet inte gör som det andra barnet tycker 
och då puttar det andra barnet omkull det ena, som landar på en vårdnadshavare och andra barn. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte utrett.

En av anmälningarna handlar om två elever där den ena eleven inte gör som den andra eleven 
säger. Då slår den andra eleven den ena i ansiktet. Samtal har förts med inblandade elever. Ärendet 
har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som under en lektion uttrycker sig nedlåtande om en 
annan religion. Eleven har även uttryckt liknande mot en enskild elev som känner sig kränkt och 
ledsen efter detta. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

Page 12 of 27



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

13 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

14 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-04-25 

15 – Övriga frågor Föredragande  
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-04-03 Dnr: 18/BIN/35

Version 1.3

Regler, policys och kostnader för måltider till förskola och skola

Ärendebeskrivning
Under ett antal år har det varit oklarheter i vilka kostnader som bildningsförvaltningen ska betala för 
de måltider som serveras i förskola och skola. Flera utredningar har genomförts. Nu finns det ett 
förslag på kostnader samt en modell för att räkna fram kostnader för måltider i förskola och skola. 
Det finns även en tillfällig kostpolicy i väntan på att den nya kostpolicyn ska bli klar och beslutad. 
Bildningsförvaltningen och bildningsnämnden får ofta signaler från verksamheten gällande 
måltidsavdelningens arbete. Bildningsnämnden har därför kallat kostchef Carita Prim och koststrateg 
Nina Ekelöf, för att få klarhet och förtydliganden i frågor som rör måltider i förskola och skola.

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

Ärendet
Under ett antal år har det varit oklarheter i vilka kostnader som bildningsförvaltningen ska betala för 
de måltider som serveras i förskola och skola. Flera utredningar har genomförts. Nu finns det ett 
förslag på kostnader samt en modell för att räkna fram kostnader för måltider i förskola och skola. 
Det finns även en tillfällig kostpolicy i väntan på att den nya kostpolicyn ska bli klar och beslutad. 
Bildningsförvaltningen och bildningsnämnden får ofta signaler från verksamheten gällande 
måltidsavdelningens arbete. Bildningsnämnden har därför kallat kostchef Carita Prim och koststrateg 
Nina Ekelöf, för att få klarhet och förtydliganden i frågor som rör måltider i förskola och skola. Vem 
bär ansvaret för vad? Hur fungerar modellen för att beräkna kostnader för måltider? Vad innebär 
den nya kostpolicyn? Vilket samarbete och vilket inflytande har verksamheterna?

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Kjell Gunnarsson

Förvaltningschef Administrativ samordnare
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-04-03 Dnr: 18/BIN/148

Version 1.3

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

Ärendebeskrivning
Under våren påbörjas arbetet med att ta fram ekonomiska ramar för respektive nämnd inför 
kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. Bildningsförvaltningen 
redovisar de förutsättningar som finns idag, prognoser och önskade satsningar inför det kommande 
arbetet med att skapa ramar 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 samt prognoser. Diskussioner angående 
önskvärda satsningar presenteras och ges möjlighet att diskutera. Ärendet presenterades och 
diskuterades även vid föregående nämndsammanträde, 2018-03-20. En uppföljning och uppdatering 
av det aktuella läget och processen görs. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-04-03 Dnr: 18/BIN/346

Version 1.3

Förslag till effektiviseringar

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden redovisade ett prognostiserat underskott om 2 700 tkr i förhållande till budget 
2018. Underskottet beror på att antalet barn i förskolan är långt mycket fler än vad som 
prognostiserades inför 2018. Kommunstyrelsen har därför gett bildningsnämnden i uppdrag att 
föreslå besparingar/effektiviseringar för en verksamhet som ryms inom givna budgetramar. 

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

Ärendet
Bildningsnämnden redovisade ett prognostiserat underskott om 2 700 tkr i förhållande till budget 
2018. Underskottet beror på att antalet barn i förskolan är långt mycket fler än vad som 
prognostiserades inför 2018. Antalet elever i skolan är också långt mycket fler än beräknat, vilket gör 
att underskottet till hösten beräknas vara än större. Kommunstyrelsen har därför gett 
bildningsnämnden i uppdrag att föreslå besparingar/effektiviseringar för en verksamhet som ryms 
inom givna budgetramar. Bildningsförvaltningen redovisar förslag på effektiviseringar som kan göras 
utan att bryta mot gällande lagstiftning. Målet är även att redovisa effektiviseringar som inte 
påverkar de statsbidrag som verksamheterna rekvirerar. Antalet barn/elever per grupp/klass får 
därför inte öka på grund av effektiviseringarna.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Page 22 of 27



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-04-03 Dnr: 17/BIN/505

Version 1.3

Tillgången till internet i skola och förskola

Ärendebeskrivning
Vid bildningsnämndens sammanträde 2017-12-19 inkom en skrivelse från kommunens rektorer och 
förskolechefer. I brevet belyser man tydligt de problem som finns när det gäller tillgången till internet 
på kommunens förskolor och skolor. 2018-03-20 fick bildningsnämnden en dragning av det aktuella 
läget av tf. kommundirektör Lena Fagerlund. Hon redogjorde för de planer som skulle genomföras 
med början under påsklovet. Bildningsnämnden följer ärendet och informerar sig om utvecklingen i 
denna viktiga fråga.

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

Ärendet
Hallsberg har under flera år gjort en målmedveten satsning på digitala verktyg och IT i kommunens 
skolor och förskolor. Det ställer stora krav när det gäller tillgång till internet. Tyvärr så har denna 
fråga trots stora ansträngningar inte fått någon lösning. Vid bildningsnämndens sammanträde 
2017-12-19 inkom en skrivelse från kommunens rektorer och förskolechefer. I brevet belyser man 
tydligt de problem som finns när det gäller tillgången till internet på kommunens förskolor och 
skolor. 2018 -01- 30 informerade bildningsförvaltningen bildningsnämnden om det aktuella läget. Vid 
bildningsnämndens sammanträde 2018-02-27 fick nämnden en ytterligare uppdatering. Vid det 
nämndsammanträdet beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att åtgärda problemet med 
internetuppkoppling inom bildningsförvaltningens område, enligt alternativ lösning, om inte en 
tillfredställande lösning av internetuppkoppling har presenterats och accepterats av 
bildningsförvaltningen den 9 mars 2018. 2018-03-20 fick bildningsnämnden en dragning av det 
aktuella läget av tf. kommundirektör Lena Fagerlund. Hon redogjorde för de planer som skulle 
genomföras med början under påsklovet. Bildningsnämnden följer ärendet och informerar sig om 
utvecklingen i denna viktiga fråga.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2018-04-13 Dnr: 18/BIN/139

Version 1.3

Genomförd intern kontroll av anställningar, utdrag ur 
belastningsregistret

Ärendebeskrivning
Vid anställning av personal, som vid något tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn och elever, ska 
ett utdrag ur belastningsregistret skickas till personalavdelningen.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna rapportering av den 
genomförda interna kontrollen.

Ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2018-02-27 om en intern kontrollplan för år 2018. Kontroll har 
genomförts i mars av processen anställningar. Granskningen innebär att kontrollera att det finns 
utdrag från belastningsregistret för nyanställd personal som har kontakt med barn och elever. Utdrag 
ur belastningsregistret ska skickas till personalavdelningen. Kontrollen i mars avser nyanställningar 
som har skett under januari och februari 2018. Kontroll har gjorts på 51 anställningar. Det finns 
utdrag ur belastningsregistret till 37 av dessa. Antal utdrag som inte har inkommit till personal-
avdelningen är 14 stycken. Resultatet av genomförd kontroll har skickats till de åtta chefer vars 14 
anställdas utdrag saknas på personalavdelningen. Åtta svar har inkommit och de har angivit följande 
åtgärder för att säkerställa att utdrag ur belastningsregistret skickas till personalavdelningen.

- Jag har tagit personlig kontakt med de fyra nyanställda. Inväntar att det efterfrågade dokumentet 
kommer och skickar då detta vidare till personalavdelningen. För att säkerställa att detta inte händer 
i framtiden, kommer vi att lämna ut en checklista till nyanställda där det bl.a. finns med att vi vill ha 
in utdrag ur belastningsregistret.

- Administratörer bockar av på lista vilka utdrag som skickats in till personalavdelningen. Utdrag har 
skickats in men kommit bort antingen i posten eller på personalavdelningen. Jag begär in ett nytt.

- Be administratören att påtala för förskolechefen när det saknas utdrag.

- Mottagit utdrag 2017-10-24 och skickat till personalavdelningen. Gäller t.o.m. 2018-10-18.

- Det är beställt tillsammans med oss. Vi har ej fått det från den nyanställde. Expeditionen påminner 
om att lämna in.

- Rektorn har kontaktat de två personerna och de skickar in det snarast.

- Vid nyanställning kommer vi fortsättningsvis alltid begära in utdrag ur belastningsregistret, där så 
krävs.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2018-04-13 Dnr: 18/BIN/139

Version 1.3

- Ingen anställs utan att ha lämnat in utdrag ur belastningsregistret. Större tydlighet kring detta för 
alla i verksamheten.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Lena Wahlman

Förvaltningschef Ekonomisekreterare
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
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Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2017

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de 
lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers 
lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Det är 
huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver 
verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna. 
De har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av sina verksamheter. 
Huvudmannen är den som driver verksamheten, till exempel en kommun, ett utbildningsföretag eller 
annan organisation. Under 2017 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn i Hallsberg. 
Förvaltningen presenterar de tillsynsbeslut som Skolinspektionen har beslutat om samt de åtgärder 
som genomförts och svar till Skolinspektionen. 

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

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

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Aktuellt läge nyanlända barn och elever

Ärendebeskrivning
Under de två senaste åren har mottagandet av nyanlända barn och elever ökat till en nivå som är 
långt högre än de nivåer som Hallsbergs kommun har haft tidigare. Hallsbergs kommun har dessutom 
haft flera asylboenden som genererat barn och elever till våra verksamheter. Bildningsnämnden 
önskar få en bild av det aktuella läget när det gäller nyanlända barn och elever till våra verksamheter.

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

Ärendet
Under de två senaste åren har mottagandet av nyanlända barn och elever ökat till en nivå som är 
långt högre än de nivåer som Hallsbergs kommun har haft tidigare. I kommunen finns dessutom flera 
asylboenden som genererat barn och elever till våra verksamheter. Bildningsförvaltningen redovisar 
det aktuella läget när det gäller nyanlända barn och elever i våra verksamheter.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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