
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

 Bildningsnämnden

Tid Plats
13:00 Kommunhuset Hallsberg, Hörnet  

Övriga

Fredrik Nordvall (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Kjell Gunnarsson (Administrativ samordare)
Daniel Jämsä (Ekonom)
Anna Björkman (Fritidskonsulent) §72
Caroline Schreiber (Rektor/förskolechef) §63
Per Martinsson (IT-strateg) §70
Tobias Fornbrant (Fritidschef) §§65-67

Protokollet innehåller paragraferna §§58-72

Ordförande _________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare _________________________________________________________________
Maria Brånn

Sekreterare _________________________________________________________________
Jenny Andersson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter

Siw Lunander (S) (ordförande)
Ulf Ström (S) (vice ordförande)
Tomas Hagenfors (KD) (2:e vice ordförande)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Monica Spennare (S)  ersätter Theres Andersson 
(S)
Tomas Wetterberg (V)
Rikard Arveden (M)
Maria Brånn (C)
Anders Oxelgren (S)  ersätter Christel Forsberg 
(S)

Page 1 of 20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-15
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 58 Sammanträdets inledning
§ 59 Tertialrapport, januari - april 2018, för bildningsnämndens verksamheter
§ 60 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 

2018
§ 61 Aktuellt läge inför budgetarbete 2019 med flerårsplan -20 och -21
§ 62 Information angående placerade barns/elevers schema och närvaro i förskola och 

fritidshem
§ 63 Tema 4 - Klagomål och anmälningar till Skolinspektionen, år 2018
§ 64 Motion - Lovskola från årskurs 6
§ 65 Avtal med föreningar om anläggningar
§ 66 Domartorn och läktare på IP i Hallsberg
§ 67 Utökade öppettider för gymmet
§ 68 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 69 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 2.15
§ 70 Rapporter
§ 71 Inkommande/utgående skrivelser
§ 72 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 58- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

3. Tjänstgörande ersättare

Monika Spennare (S) ersätter Theres Andersson (S)
Anders Oxelgren (S) ersätter Christel Forsberg (S)

4. Ingen anmälan om jäv

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Maria Brånn (C) till justerare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 59 - Tertialrapport, januari - april 2018, för bildningsnämndens 
verksamheter 
(18/BIN/356)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar tertialrapport för januari - april 2017 med uppföljning av 
ekonomi och mål för bildningsnämndens verksamheter enligt bilaga. Bilaga läggs till 
handlingarna till nämndens sammanträde alternativt på bordet på nämndens sammanträde 
den 15 maj 2018.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 63 2018)

Ekonom Daniel Jämsä informerar muntligt om ärendet, då det ännu inte finns några 
handlingar

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 15 maj.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ekonom Daniel Jämsä och förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet, som därefter 
diskuteras av nämnden. Handlingar har tillkommit ärendet. Det är inga förändringar i 
den ekonomiska redovisningen mot tidigare i år. Det är svårt också att kunna stämma av mål 
och indikatorer så här tidigt på året.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att tertialrapport för januari - april 2018 för 
bildningsnämndens verksamheter enligt bilaga läggs till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att tertialrapport för januari - april 2018 för bildningsnämndens 
verksamheter enligt bilaga läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport för bildningsnämnden januari-april 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter april 
2018 enligt bilaga. Den ekonomiska uppföljningen sker genom tertialrapport.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 64 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Utskottet diskuterar olovlig frånvaro 
samt elever som går i skola i andra kommuner och elever från andra kommuner som går i 
skola i Hallsbergs kommun.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Nämnden diskuterar också olovlig 
frånvaro samt antalet barn och elever i verksamheterna.

På frågan om biblioteksstatistiken visar den antal utlån, böcker och media, inte antal 
låntagare. Det är huvudbiblioteket och filialbiblioteken, inga skolutlåningar finns 
medräknade.  

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter april 
2018 enligt bilaga läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Lägesredovisning april

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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 § 65 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet som därefter diskuteras av beredningsutskottet.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschefen föredrar ärendet som därefter diskuteras av bildningsnämnden. Beslut 
om ramar fattas i kommunfullmäktige i juni.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - aktuellt läge inför budget 2019

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 62 - Information angående placerade barns/elevers schema och 
närvaro i förskola och fritidshem 
(18/BIN/357)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar antal placerade barn/elever per avdelning i förskola och 
fritidshem, samt hur barnen/eleverna är schemalagda och närvarande utifrån gällande 
schema.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 66 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Utskottet får se statistik ur systemet 
planering förskola för förskola och fritidshem i kommunen från vecka 6 och vecka 10 2018.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Nämnden tar del av samma statistik ur 
systemet planering förskola för förskola och fritidshem i kommunen från vecka 6 och vecka 
10 2018. Det befintliga systemet ska vara en hjälp för förskolecheferna att planera 
personalens schema och vikarietillsättningen.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - statistik

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 63 - Tema 4 - Klagomål och anmälningar till Skolinspektionen, år 
2018 
(18/BIN/342)

Ärendebeskrivning

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

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 67 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Beredningsutskottet diskuterar 
innehållet i rapporterna. Utskottet bjuder in rektor/förskolechef Caroline Schreiber till 
nämndens sammanträde 15 maj för att diskutera ärendet vidare.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschefen föredrar ärendet och rektor/förskolechef Caroline Schreiber är inbjuden 
av nämnden för att vidare informera hur det ser ut i den rektorsenhet hon ansvarar för. De 
flesta klagomål som kommer till Caroline handlar om maten i förskolan och skolan.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att rapporterna om tema fyra - klagomål och anmälningar till 
Skolinspektioen, enligt bilaga, läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tema 4 - Transtenskolan
 Tema 4 - Folkasboskolan
 Tema 4 - Långängskolan
 Tema 4 - Förskoleområde 3 Hallsberg
 Tema 4 - Förskoleområde 2 Hallsberg
 Tema 4 - Förskoleområde 1 Hallsberg/Östansjö
 Tema 4 - Stocksätterskolan
 Tema 4 - Vretstorps rektorsenhet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 Tema 4 - förskolorna Pålsboda/Hjortkvarn
 Tema 4 - Sköllersta skola och fritidshem
 Tema 4 - förskolan Treudden
 Tema 4 - förskolan Ekhagen
 Tema 4 - Östansjö skola

Expedieras till 

Rektorer/förskolechefer

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 64 - Motion - Lovskola från årskurs 6 
(18/BIN/338)

Ärendebeskrivning

En motion har inkommit till kommunfullmäktige. I motionen föreslås att lovskola ska införas 
från årskurs 6 i syfte att öka måluppfyllelsen. Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag 
på svar till motionen som presenteras för bildningsnämnden.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 68 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Förvaltningen har skrivit ett förslag 
till yttrande på motionen enligt bilaga.

Beredningsutskottet behandlar förslag till yttrande enligt bilaga och anser motionen vara 
besvarad. Yttrandet lämnas vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Det finns både statsbidrag för lovskola och medel som 
nämnden specifikt har avsatt till detta. Det ser inte riktigt lika ut på alla skolor, alla skolor i 
kommunen erbjuder lovskola på något av loven, men alla elever är välkomna till lovskolan. I 
åk 8 och 9 är det obligatoriskt att erbjuda lovskola.

Rikard Arveden (M) menar att intentionen med motionen är att det ska vara lika på alla 
kommunens skolor.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. Yttrandet är överlämnat till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare behandling.

Beslutsunderlag
 Motion - Lovskola från årskurs 6
 Förslag till svar på motion angående lovskola från årskurs 6

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning

På bildningsnämnden 2017-12-19 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
gemensam mall för avtal med föreningar som driver fritidsanläggningar, och att 
återrapportera det på nämndens sammanträde i maj 2018. En sådan mall har nu tagits fram 
och presenteras av fritidschefen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 69 2018)

Fritidschef Tobias Fornbrant föredrar ärendet som därefter diskuteras av 
beredningsutskottet. Vissa justeringar, såsom att skriva in ägarförhållanden och om det ingår 
vatten, el och värme kommer att göras.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget efter gjorda justeringar

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Fritidschef Tobias Fornbrant föredrar ärendet och delar ut en uppdaterad avtalsmall från 
kultur- och fritidsutskottets sammanträde på förmiddagen. Ärendet diskuteras av nämnden.

Ordförande föreslår att mallen återremitteras för att fler justeringar behöver göras samt att 
fritidsavdelningen får i uppdrag att bevaka när nuvarande avtal går ut, så att nya kan skrivas.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att återremittera mallen för att återkomma på nämnden i juni 
samt att fritidsavdelningen får i uppdrag att bevaka när nuvarande avtal går ut, så att nya 
kan skrivas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - avtalsmall
 Avtalsmall, uppdaterad efter KFU 180515

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 66 - Domartorn och läktare på IP i Hallsberg 
(17/BIN/11)

Ärendebeskrivning

Fritidschef Tobias Fornbrant informerar nämnden om statusen på byggprojekten domartorn 
och läktare på IP i Hallsberg.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 70 2018)

Fritidschefen föredrar ärendet. Läktaren vid konstgräsplan kommer att monteras i slutet av 
maj/början på juni 2018. Bygglovet för domartornet på idrottsplatsen är klart, nu inväntas 
bara startbeskedet.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Fritidschefen informerar om ärendet. Båda projekten har nu beviljats bygglov. För 
närvarande är det markarbetet som behöver ordnas. Domartornet kommer att bestå av tre 
paviljonger från Train Alliance, som kommer att ställas på IP och renoveras innan de kan tas i 
bruk. Tornet kommer att innehålla kafé, förråd, domartorn och en liten klubblokal. Läktaren 
kommer inom kort att levereras.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - domartorn och läktare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 67 - Utökade öppettider för gymmet 
(17/BIN/344)

Ärendebeskrivning

Sedan i oktober driver kommunen gymmet i Alléhallen i egen regi. Öppettiderna är måndag 
– torsdag kl 06.30-20.40, fredag kl 06.30-19.40 och lördag – söndag kl 10.00-15.40 (hela 
anläggningen stänger 20 minuter efter ovan angiven stängningstid). Fritidschefen har haft i 
uppdrag att se över möjligheterna att utöka öppettiderna. På utskottet och nämnden den 15 
maj informerar fritidschefen om hur arbetet gått.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 71 2018)

Fritidschef Tobias Fornbrant informerar om ärendet. Möjligheterna för att öka öppettiderna 
har skapats genom att en inpasseringssluss har köpts in. Denna ska nu installeras innan den 
kan tas i bruk. Därefter kan öppettiderna till gymmet ökas utan att övriga Alléhallen är 
öppen.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Fritidschef Tobias Fornbrant informerar om ärendet. Inpasseringsslussen är på plats och 
måste nu kopplas in. När allt är klart kommer nya öppettider att gälla för gymmet.

Tobias informerar också om erbjudande om sommarkort på Allébadet och också ett 
sommarerbjudande för gymmet.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - utökade öppettider i gymmet

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 68- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 2018-04-26 - 2018-05-14 presenteras på nämndens 
sammanträde den 15 maj.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2018-04-26 
- 2018-05-14.

I bildningsnämnden föreslår ordförande att redovisningen av delegationsbeslut läggs till 
handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut fattade under perioden 2018-04-26 - 2018-
05-14 läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut
 18/BIN/351-2  Delegationsbeslut Fk 012/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/350-2  Delegationsbeslut Fk 011/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/4-45  Delegationsbeslut Fk org 45/2018, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
 18/BIN/4-46  Delegationsbeslut Fk org 46/2018, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
 18/BIN/45-7  Utbetalning Verksamhetsbidrag Fritidsgårdar 2018
 18/BIN/224-2  Utbetalning Anläggningsbidrag under 50000kr 2018
 18/BIN/4-47  Delegationsbeslut Fk org 47/2018, anmälan till huvudman - Östansjö 

skola
 18/BIN/4-50  Delegationsbeslut Fk org 48/2018, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 18/BIN/4-51  Delegationsbeslut Fk org 49/2018, anmälan till huvudman - förskolan 

Tallbacken
 18/BIN/4-52  Delegationsbeslut Fk org 50/2018, anmälan till huvudman - förskolan 

Tallbacken
 18/BIN/4-53  Delegationsbeslut Fk org 51/2018, anmälan till huvudman - förskolan 

Sagobacken
 18/BIN/353-2  Delegationsbeslut Fk 013/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 15 maj redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman mellan perioden 2017-04-26 - 2017-05-14.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 73 2018)

Det har inkommit sammanlagt 1 anmälning till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 1 anmälning till bildningsnämnden mellan perioden 2018-04-
25 – 2018-04-27.

Stocksätterskolan 1 st

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

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Det har inkommit sammanlagt 7 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-
04-25 – 2018-05-14.

Stocksätterskolan 1 st
Förskolan Sagobacken 1 st
Förskolan Tallbacken 2 st
Folkasboskolan 1 st
Stocksätterskolans fritidshem 1 st
Östansjö skola 1 st

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

En av anmälningarna handlar om flera elever som fysiskt kränker en annan elev i klassen. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

En av anmälningarna handlar om en elev där vårdnadshavare kontaktar skolan angående att 
eleven mår dåligt på grund av en annan elev som blir arg och utåtagerande. Ärendet pågår 
och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om handlar om två elever som kommer i konflikt med 
varandra. Den ene eleven slår den andre eleven. Upprinnelsen ska ha varit att den andre 
eleven kastade en kudde på den ene eleven när denne inte var beredd. Båda eleverna är 
mycket upprörda. Vårdnadshavare är underrättade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om ett barn som blivit rädd för ett annat barn och gömt sig. 
Det andra barnet ska ha hållit fast det ena barnet, skakat det och sett arg ut. Ärendet har 
utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om ett barn som blir utesluten att komma in i ett rum av ett 
annat barn. Barnet som utesluts blir också omkullputtad och blir då ledsen. Vårdnadshavare 
är underrättade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om ett barn som blir omkullputtad, då det barnet har en cykel 
som ett annat barnet vill ha. Vårdnadshavare är underrättade. Ärendet har utretts och är nu 
avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som hittade sin t-shirt nerblött på golvet i 
omklädningsrummet efter en idrottslektion. Det är oklart vem som utfört handlingen. 
Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkomna anmälningar till huvudman.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 70- Rapporter

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Ordförande informerar nämnden om vad som behandlades på kultur- och fritidsutskottets 
sammanträde den 15 maj.
Invigning av sommarutställningen sker den 18 juni kl 17.00. Om man har saker från 60-talet 
hemma kan man fortfarande lämna in dem till sommarutställningen.
Kommunfullmäktiges ordförande Ulf Ström (S) talar vid nationaldagsfirandet.

Lokalplanering

Första spadtaget för förskolan på norr togs den 14 maj.

Långängskolan får flytta in i den första nyrenoverade delen 15 maj.

Bildningsförvaltningen ser över lokalsituationen i Pålsboda.

IT

Per Martinsson informerar nämnden om aktuellt läge i ärendet. Nu sker en översyn om man 
måste komplettera befintligt nätverk eller förändra något.

Matematikprojektet SKL/NCM

Första stora träffen tillsammans med alla deltagande kommuner har ägt rum. Nu fortsätter 
arbetet på hemmaplan.

Information från förvaltningen

Två beslut om avstängning av elev har inkommit till förvaltningen.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 71- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning

Inkommande skrivelser

* Skolverket
Beslut om statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör utveckling av 
verksamhet för nyanlända elever för 2017, beslut om redovisning av statsbidrag för omsorg 
under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2017
Dnr 18/BIN/1

* Elevrådsprotokoll
Stocksätterskolan, Folkasboskolan 7-9, Transtenskolan
Löpnr BIN/188398, BIN/188428, BIN/188504

* Migrationsverket
Information om nyanlända asylsökande barn och ungdomar i Hallsbergs kommun
Löpnr BIN/188420

* Skolinspektionen
Beslut
Dnr 17/BIN/120
 

Utgående skrivelser

* Kulturrådet
Ansökan om bidrag musik- och kulturskolor
Dnr 18/BIN/358

* Skolverket
Ansökan statsbidrag skolbibliotek 2018, redovisning av statsbidrag för omsorg på kvällar, 
nätter och helger 2017, begäran om utbetalning av statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter 
och helger januari – juni 2018, redovisning av statsbidrag för läxhjälp 2017
Dnr 18/BIN/1

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkommande/utgående skrivelser.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-15

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 72- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

* Anna Björkman, ny fritidskonsulent, presenterar sig för bildningsnämnden.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-04-27 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. Nämnden stämmer även av var i 
processen inför beslut om ramar för 2019.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-04-27 Dnr: 18/BIN/357

Version 1.3

Information angående placerade barns/elevers schema och närvaro i 
förskola och fritidshem

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen redovisar antal placerade barn/elever per avdelning i förskola och fritidshem, 
samt hur barnen/eleverna är schemalagda och närvarande utifrån gällande schema.

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

Ärendet
Bildningsnämnden har tidigare fattat beslut om att införa ett digitalt system för att kunna hantera 
schemaläggning och rapportera faktisk närvaro i förskola och fritidshem. Det gör att man även på ett 
tydligt sätt kan planera och följa upp närvaron på våra förskolor och fritidshem. Vi har valt att ta ut 
statistik från samtliga förskolor och fritidshem från vecka 6 och vecka 10. Bildningsförvaltningen 
redovisar antal placerade barn/elever per avdelning i förskola och fritidshem, samt hur 
barnen/eleverna är schemalagda och närvarande utifrån gällande schema. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef



































Datum
2018-04-2727 1 (1)

Dnr 18/BIN/338

Hemsida E-post Organisationsnummer
Hallsbergs kommun www.hallsberg.se bildningsförvaltningen@hallsberg.se 212000-1926
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro
694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 0582-68 53 46 577-3338

       Motion till fullmäktige 2018-03-22

Förslag till svar på motion angående lovskola från årskurs 6

Motionärerna konstaterar att allt för många som lämnar skolår 9 saknar behörighet till gymnasiet. I 
motionen framförs därför att det behöver göras mer och man yrkar på följande två punkter:

1. Att bildningsförvaltningen tar fram riktlinjer för lovskola från årskurs 6.
2. Att Hallsbergs kommun erbjuder lovskola till samtliga elever i den kommunala grundskolan 

som riskerar att missa målen, från och med årskurs 6 och med start under läsåret 2018/2019.

Precis som motionärerna påpekar så är det allt för många elever som saknar behörighet till 
gymnasieskolan när de lämnar skolår 9. Det är en fråga som är högt prioriterad och trenden visar 
generellt på bättre resultat idag än vad Hallsbergs kommun har haft historiskt. En av de åtgärder som 
Hallsbergs kommun använder sig av är lovskola. Bildningsnämnden har sedan många år tillfört pengar till 
lovskola. Dessutom har Hallsbergs kommun sökt och beviljats statsbidrag för lovskola under de senaste 
åren. Huvudmannens uppgift är att möjliggöra och skapa förutsättningar för samtliga skolenheter. 
Sedan många år är förutsättningarna mycket bra när det gäller möjligheten att arrangera lovskola. Alla 
skolenheter uppmanas och stimuleras att arrangera lovskola från skolår 1-9. Alla elever får komma, även 
de som klarat kunskapskraven. Lärare har även ett förmånligt upplägg om de arbetar heltid och väljer 
att jobba på lovskolan. Bildningsförvaltningen uppmanar och signalerar tydligt dessa goda 
förutsättningar för att arrangera lovskola. Precis som motionärerna skriver så ser det inte lika ut i hur 
kommunens olika skolenheter genomför lovskola, varken i omfattning eller genomförande. Det beror på 
att det är ansvarig rektor som ansvarar för att erbjuda och planera lovskola på respektive enhet. Rektor 
och lärare på skolenheten gör bedömningar av behov och vilka åtgärder som ska genomföras. Eleverna i 
skolår 6 har under många år klarat skolans mål i en långt mycket högre utsträckning än vad som är fallet 
i skolår 9. Hittills har aldrig de medel för lovskola som är avsatta varit en begränsning. Alla enheter kan 
genomföra lovskola i obegränsad omfattning från skolår 1 till skolår 9, vilket de är väl medvetna om. 
Lovskola är dock bara en av väldigt många åtgärder som kan användas för elever som riskerar att inte 
klara kunskapskraven. Skolhuvudmannen och staten tilldelar även medel för andra insatser exempelvis 
läxläsning och även detta kan erbjudas i obegränsad omfattning i alla skolår. Hittills har inte de 
budgeterade medel för lovskola och läxläsning använts fullt ut något år, trots att huvudmannen tydligt 
signalerar att måluppfyllelsen och behörigheten till gymnasiet är överordnat tilldelad budget.

Svaret på motionen är därför att lovskola sedan flera år möjliggörs/genomförs i en större omfattning 
och för fler elever än vad motionärerna yrkar på i sitt förslag.



Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2018-04-25 Dnr: 17/BIN/282   

Version 1.2

Avtal med föreningar om anläggningar

Ärendebeskrivning
Fritidschefen har gjort ett förslag till avtalsmall för föreningsdrivna 
fritidsanläggningar och lokaler.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna det 
framtagna förslaget på avtalsmall.

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, och 
att återrapportera det på nämndens sammanträde i maj 2018. En sådan mall har nu 
tagits fram och presenteras av fritidschefen.

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef

Bilagor
Avtalsmall föreningsdrivna fritidsanläggningar







Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2018-04-25 Dnr: 17/BIN/11   

Version 1.2

Domartorn och läktare på IP i Hallsberg

Ärendebeskrivning
Fritidschefen informerar om statusen på byggprojekten domartorn och läktare på IP i 
Hallsberg.

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

Ärendet
Den 1 februari 2017 beslutade bildningsnämnden att godkänna den 
prioriteringsordning som fritidsavdelningen föreslagit för investeringar i 
idrottsanläggningar under 2017. Där ingick bland annat läktare och domartorn på IP i 
Hallsberg. På utskottet och nämnden den 15 maj informerar fritidschefen om 
statusen på dessa investeringar/byggprojekt. 

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef



Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2018-04-25 Dnr: 17/BIN/344   

Version 1.2

Utökade öppettider för gymmet

Ärendebeskrivning
Fritidschefen har haft i uppdrag att se över möjligheterna att utöka öppettiderna för 
gymmet i Alléhallen.

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

Ärendet
Sedan i oktober driver kommunen gymmet i Alléhallen i egen regi. Öppettiderna är 
måndag – torsdag kl 06.30-20.40, fredag kl 06.30-19.40 och lördag – söndag kl 10.00-
15.40 (hela anläggningen stänger 20 minuter efter ovan angiven stängningstid). 
Fritidschefen har haft i uppdrag att se över möjligheterna att utöka öppettiderna. På 
utskottet och nämnden den 15 maj informerar fritidschefen om hur arbetet gått.

Bildningsförvaltningen

Tobias Fornbrant

Fritidschef
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