
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

  Bildningsnämnden

Tid Plats
 08:30-16:00 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef
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)
Sinnika Johannesson (SD)

Beslutande ledamöter

Siw Lunander (S)
Ulf Ström (S), vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Monica Spennare (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Tomas Wetterberg (V)
Rikard Arveden (M)
Maria Brånn (C)
Fredrik Askhem (L)
Jimmy Olsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Tjänstgörande ersättare

Monica Spennare (S) ersätter Theres Andersson (S)
Fredrik Askhem (L) ersätter Tomas Hagenfors (KD)

4. Anmälan om jäv

5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

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 februari 2018.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 28 2018)

Ekonom Daniel Jämsä föredrar den ekonomiska uppföljningen. Orsakerna till avvikelserna 
återfinns i bilagan. Justeringar i avsnittet förskola kommer att ske till nämndens handlingar.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning februari
 Lägesredovisning februari
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

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

Föredragande Fredrik Nordvall, Daniel 
Jämsä 

Ärendebeskrivning
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. 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 inför 2019 (-20 och -
21). Ärendet presenterades och diskuterades även vid föregående nämndsammanträde 2018-
02-27. En uppföljning och uppdatering görs.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 29 2018)

Ärendet är återkommande under våren inför beslut om budgetramar 2019. Ekonom och 
förvaltningschef informerar om ärendet. Det fylls på barn och elever i verksamheterna. 
Ärendet diskuteras av beredningsutskottet.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

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

Föredragande Fredrik Nordvall 

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. 2018-01-30 informerade 
bildningsförvaltningen bildningsnämnden om det aktuella läget. 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. 
Bildningsnämnden följer ärendet och informerar sig om den fortsatta utvecklingen i denna 
viktiga fråga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 30 2018)

Ordförande Siw Lunander informerar om ärendet som därefter diskuteras av 
beredningsutskottet.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillgången till internet i skola och förskola

Page 5 of 55



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

5 - Val av dataskyddsombud (18/BIN/264) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Dataskyddsförordningen börjar gälla som lag i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter 
personuppgiftslagen. Förordningen innehåller många stora förändringar och vissa helt nya 
bestämmelser. Den ställer bland annat högre krav på hur vi hanterar och dokumenterar 
personuppgiftsbehandlingar. Förordningen ställer också krav på att alla offentliga 
myndigheter utser ett dataskyddombud. Rollen som dataskyddsombudet har är att vägleda 
kommunens verksamheter i arbetet med att följa den nya dataskyddsförordningen. Nämnden 
är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att utse dataskyddsombudet. Enligt beslut §101, 
fattat av kommunstyrelsen 2017-10-10 så ska ett gemensamt dataskyddsombud utses för 
kommunen och nedanstående förslag kommer att föreslås samtliga nämnder.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 31 2018)

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att
Utse Ellinor Halldan till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av dataskyddsombud
 Bilaga KS § 101 2017
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

6 - Kompetensutveckling – Kulturella och 
kreativa näringar (18/BIN/263)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Region Örebro län har bjudit in länets kommuner att delta i projektet ”Kompetensutveckling 
– kulturella och kreativa näringar i Örebro län”.

Arbetet syftar till att öka kunskapen om de kulturella och kreativa näringarna i Örebro län 
och därigenom främja samverkan mellan aktörer, kommuner, företag och universitet. 
Projektet har beviljats stöd från Tillväxtverket och kommer att genomföras under 2018. 

Projektet kommer att ledas av en projektledare från Region Örebro län och består av 4 
utbildningstillfällen och en slutkonferens som genomförs i samarbete med Örebro 
universitet. Utbildningstillfällena innehåller både teoretiska och praktiska 
utbildningsmoment. Dessa moment kommer bland annat att innehålla kunskapsuppbyggnad, 
kartläggning av behov och dess utmaningar och möjligheter samt inspiration från lokala 
exempel. Målet med projektet är att öka kunskapen om de kulturella och kreativa 
näringarnas utmaningar och möjligheter.'

Målgrupp för projektet är kommunala tjänstemän och ansvariga inom kultur, näringsliv, 
turism eller liknande och politiker. Minst två representanter bör delta från varje kommun. 
Från Hallsbergs kommun kommer Siw Lunander och Christina Johansson att delta.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 32 2018)

Ordförande Siw Lunander informerar om ärendet. Ordförande tillsammans med 
kulturchefen kommer att delta i projektet.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

7 - Tema 3 - Särskilt stöd (18/BIN/149) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

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

Tema nummer tre handlar om särskilt stöd. Varje rektor och förskolechef lämnar rapport 
kring sin/sina verksamheter.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 33 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 20 mars och kommer också att 
vara en del av resultatdialogen samma dag tillsammans med rektorer/förskolechefer.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 20 mars.

Beslutsunderlag
 Tema 3 - Fredriksbergskolan, förskolorna Tallbacken och Sagobacken
 Tema 3 - Förskolan Ekhagen
 Tema 3 - Förskolan Treudden
 Tema 3 - Sköllersta skola
 Tema 3 - Förskolorna Pålsboda och Hjortkvarn
 Tema 3 - Folkasboskolan
 Tema 3 - Östansjö skola
 Tema 3 - Förskoleomårde 1 Hallsberg/Östansjö
 Tema 3 - Förskoleområde 2 Hallsberg
 Tema 3 - Förskoleområde 3 Hallsberg
 Tema 3 - Stocksätterskolan
 Tema 3 - Långängskolan
 Tema 3 - Transtenskolan

Expedieras till

Rektorer/förskolechefer
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

8 - Deltagande i matematikprojekt (18/BIN/23) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun är en av fem kommuner som deltar i ett projekt som leds av SKL 
(Sveriges kommuner och landsting), och NCM (Nationellt centrum för 
matematikutbildning). De övriga kommunerna är; Landskrona, Norrköping, Varberg och 
Göteborg. I likhet med ”PISA 2015-projektet” så omfattar detta alla nivåer i styrkedjan; 
politik, förvaltning, rektor och lärare. Denna gång är inriktningen att förbättra 
undervisningen i matematik på lågstadiet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 34 2018)

Förvaltningschefen informerar om ärendet. Det är ett nytt matematikprojekt, som först gäller 
lågstadiet och handlar om hur man kan påverka undervisningen i klassrummet.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
 
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Deltagande i matematikprojekt
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

9 - Obligatorisk prao från och med hösten 
2018 (18/BIN/262)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Riksdagen har tagit beslut om obligatorisk prao. Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska 
stärkas genom att huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvarar för att anordna 
prao. I grundskolan ska prao omfatta minst tio dagar sammanlagt från och med årskurs 8. I 
specialskolan gäller samma omfattning som grundskolan från och med årskurs 9.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 35 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Från och med höstterminen är det obligatoriskt med två 
veckor PRAO från och med årskurs 8. I Hallsbergs kommun kommer det att betyda en 
vecka höstterminen i årskurs 8 och en vecka höstterminen i årskurs 9.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Obligatorisk prao från och med hösten 2018
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

10 - Resultatuppföljning, 
gymnasiebehörighet Transtenskolan och 
Folkasboskolan (17/BIN/345)

Föredragande Cecilia Lindskog, Jarmo 
Rajakangas 

Ärendebeskrivning

Tidigare prognoser har pekat mot en låg andel behöriga elever till gymnasieskolans 
nationella program. 2017-11-21 hade bildningsnämnden kallat de två rektorer för de skolor 
som har högstadieelever. Vid detta tillfälle presenterades en bild av att allt för många inte 
var behöriga till gymnasieskolans program. Rektorerna arbetar dock med insatser för att få 
fler elever att nå kunskapskraven och bli behöriga till gymnasiets nationella program. 
Bildningsnämnden kallar nu åter rektorerna för att följa upp det insatser som gjorts och görs 
i syfte att nå kunskapskraven.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 36 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 20 mars.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Resultatuppföljning, gymnasiebehörighet Transtenskolan och 

Folkasboskolan

11 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2018-02-27 - 2019-03-19 presenteras på nämndens 
sammanträde den 20 mars.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

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

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 20 mars redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman mellan perioden 2018-02-27 - 2018-03-19.

På beredningsutskottets sammanträde 5 mars redovisas också hittills inkomna anmälningar 
till bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 40 2018)

Det har inte inkommit några anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Inga anmälningar om kränkande behandling har inkommit till bildningsnämnden mellan 
perioden 2018-02-27 – 2018-03-02.

Page 12 of 55



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

13 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

14 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-03-20 

15 – Övriga frågor Föredragande  
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2018

2

18/BIN/138
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Tillgången till internet i skola och förskola

4

17/BIN/505
   

Page 21 of 55



 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

 Datum: 2018-03-01 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 -01- 30 informerade bildningsförvaltningen 
bildningsnämnden om det aktuella läget. 2018-02-27 fick bildningsnämnden 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. Bildningsnämnden följer ärendet och informerar sig om den 
fortsatta 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 men även möjliga lösningar på problemet. Bildningsnämnden har besvarat 
brevet. 2018-02-27 fick bildningsnämnden en ytterligare uppdatering. Vid det nämndsammanträdet 
beslutades att, ge bildningsförvaltningen 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. 
Bildningsnämnden följer ärendet och informerar sig om det fortsatt om utvecklingen i denna viktiga 
fråga. Bildningsförvaltningen informerar om det aktuella läget i frågan. 

 

Klicka här för att ange förvaltning 

 

Fredrik Nordvall  Namn på handläggare 

Förvaltningschef  Befattning 

 

Bilagor 

<Ange eventuella bilagor> 
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Val av dataskyddsombud

5
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Tema 3 - Särskilt stöd

7

18/BIN/149
   

Page 30 of 55



Page 31 of 55



Page 32 of 55



Page 33 of 55



Page 34 of 55



Page 35 of 55



Page 36 of 55



Page 37 of 55



Page 38 of 55



Page 39 of 55



Page 40 of 55



Page 41 of 55



Page 42 of 55



Page 43 of 55



Page 44 of 55



Page 45 of 55



Page 46 of 55



Page 47 of 55



Page 48 of 55



Page 49 of 55



Deltagande i matematikprojekt

8

18/BIN/23
   

Page 50 of 55



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-03-01 Dnr: 18/BIN/23

Version 1.3

Deltagande i matematikprojekt

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun är en av fem kommuner som deltar i ett projekt som leds av SKL (Sveriges 
kommuner och landsting), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). De övriga 
kommunerna är; Landskrona, Norrköping, Varberg och Göteborg. I likhet med ”PISA 2015-projektet” 
så omfattar detta alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och lärare. Denna gång är 
inriktningen att förbättra undervisningen i matematik på lågstadiet.

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

Ärendet
Hallsbergs kommun är en av fem kommuner som deltar i ett projekt som leds av SKL (Sveriges 
kommuner och landsting), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). De övriga 
kommunerna är; Landskrona, Norrköping, Varberg och Göteborg. I likhet med ”PISA 2015-projektet” 
så omfattar detta alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och lärare. Denna gång är 
inriktningen att förbättra undervisningen i matematik på lågstadiet. En del av projektet är därför att 
ta fram undervisningsmoduler som täcker huvuddelen av lågstadiets matematik.

En kompetensutvecklingsmodell där lärare från samma stadie genomför samma undervisning och 
träffas varje eller varannan vecka för att diskutera sina erfarenheter och utveckla sitt sätt att 
genomföra undervisningen

Systematisk kartläggning för att stödja lärarna i uppföljning av undervisningen, stödja kommunerna i 
uppföljning av skolors arbete och följa effekterna av projektet. 

Bildningsförvaltningen informerar bildningsnämnden om projektet som kommer att pågå under två 
år.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Namn på handläggare

Förvaltningschef Befattning
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Obligatorisk prao från och med hösten 2018

9

18/BIN/262
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 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 

 Datum: 2018-03-01 Dnr:  18/BIN/262 

 

 
 

Version 1.3 

 

Obligatorisk prao från och med hösten 2018   

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har tagit beslut om obligatorisk prao. Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas 
genom att huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvarar för att anordna prao. I grundskolan 
ska prao omfatta minst tio dagar sammanlagt från och med årskurs 8. I specialskolan gäller samma 
omfattning som grundskolan från och med årskurs 9. 

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

Ärendet 
Riksdagen har tagit beslut om obligatorisk prao. Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas 
genom att huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvarar för att anordna prao. I grundskolan 
ska prao omfatta minst tio dagar sammanlagt från och med årskurs 8. I specialskolan gäller samma 
omfattning som grundskolan från och med årskurs 9. Förvaltningen informerar om förändringen 
samt hur detta kan/ska organiseras i Hallsbergs kommun. 

 

Bildningsförvaltningen 

 

Fredrik Nordvall   

Förvaltningschef  
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Resultatuppföljning, gymnasiebehörighet 
Transtenskolan och Folkasboskolan

10

17/BIN/345
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-03-01 Dnr: 17/BIN/345

Version 1.3

Resultatuppföljning, gymnasiebehörighet Transtenskolan och 
Folkasboskolan

Ärendebeskrivning
Tidigare prognoser har pekat mot en låg andel behöriga elever till gymnasieskolans nationella 
program. 2017-11-21 hade bildningsnämnden kallat de två rektorer för de skolor som har 
högstadieelever. Vid detta tillfälle presenterades en bild av att allt för många inte var behöriga till 
gymnasieskolans program. Rektorerna arbetar dock med insatser för att få fler elever att nå 
kunskapskraven och bli behöriga till gymnasiets nationella program. Bildningsnämnden kallar nu åter 
rektorerna för att följa upp det insatser som gjorts och görs i syfte att nå kunskapskraven.

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

Ärendet
Tidigare prognoser har pekat mot en låg andel behöriga elever till gymnasieskolans nationella 
program. 2017-11-21 hade bildningsnämnden kallat de två rektorer för de skolor som har 
högstadieelever. Vid detta tillfälle presenterades en bild av att allt för många inte var behöriga till 
gymnasieskolans program. Rektorerna arbetar dock med insatser för att få fler elever att nå 
kunskapskraven och bli behöriga till gymnasiets nationella program. Bildningsförvaltningen har även 
redovisat de senaste terminsbetygen för bildningsnämnden. Det visar sig att matematiken är det 
enskilt största hindret för eleverna när det gäller gymnasiebehörigheten. Bildningsnämnden kallar nu 
åter rektorerna för att följa upp det insatser som gjorts och görs i syfte att nå kunskapskraven.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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