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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum 2021-11-23
Protokollet innehåller 
paragraferna §§
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Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
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________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 125 Sammanträdets inledning
§ 126 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 

2021
§ 127 Budget 2022
§ 128 Tema 1 grundskolan
§ 129 Tema 1 förskolan
§ 130 Revidering gällande riktlinjer, köregler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg 

och fritidshem
§ 131 Viby församlings ansökan om att bedriva en enskild förskola
§ 132 Stipendiater 2021
§ 133 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 134 Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17
§ 135 Rapporter
§ 136 Meddelanden
§ 137 Övriga meddelanden
§ 138 Övriga frågor
§ 139 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 125- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning
1. Ordförande Siw Lunander förklarar mötet öppnat

2. Tjänstgörande ersättare

Linus Andersson S) ersätter Christel Forsberg (S)
 Sawpon Reza (M) ersätter Emelie McQuillan (M)
 Helén Svensson (MP) ersätter Martin Pettersson (KD)
 Andreas Zakrisson (C) ersätter Laura Hedlund (C)
 Jimmy Olsson (SD) ersätter Oscar Lundqvist (SD)

3. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

4. Ulrika Björklund anmäler jäv i ärendet Viby församlings ansökan om att bedriva en enskild 
förskola

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Andreas Zakrisson (C) till justerare

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 125
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 126 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter 2021 
(21/BIN/109)

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter november 2021 enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 125 2021) 
Catharina Lindvall-Scharmer informerar utskottet om den ekonomiska uppföljningen. 
Lägesredovisningen biläggs handlingarna till nämndens sammanträde, då statistikdatum är 
15e i varje månad.

Ordförande föreslår beredningsutskottet föreslå bildningsnämnden besluta att ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens verksamheter november 2021 läggs till handlingarna. 
Lägesredovisningen behandlas direkt på nämndens sammanträde 23 november.

Bildningsnämndens behandling av ärendet  
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar lägesredovisningen. Ett fel i systemet när man 
registrerar närvaro påverkar siffrorna på Transtenskolan. Felet uppstod tidigare under 
hösten, men ska nu vara åtgärdat. Den ackumulerade siffran är dock påverkad. Ines 
Hadziosmanovic föredrar den ekonomiska uppföljningen. Bildningsförvaltningen redovisar 
en budget i balans. Förvaltningen har äskat medel från kommunstyrelsen till 
fritidsavdelningen för intäktstapp 2021 på grund av pandemin.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägesredovisning och 
ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter november 2021 läggs till 
handlingarna.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter november 2021 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning oktober
 Lägesredovisning november

Paragrafen är justerad
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2021

§ 126

21/BIN/109
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2021-10-31 Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Drift -302 115 -364 014 -364 014 0

Investering -1 395 -2 500 -2 500 0

DRIFT

Ansvarig Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Förvaltningschef -21 674 -31 860 -26 560 5 300

Administrativ samordnare -62 304 -73 807 -73 807 0

Ansvarig Elevhälsan -6 067 -8 714 -7 864 850

Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola -15 367 -17 704 -18 804 -1 100

Rektor Vretstorp/Östansjö förskola -12 248 -16 335 -15 185 1 150

Rektor Stocksätterskolan -22 592 -26 868 -27 968 -1 100

Rektor Transtenskolan -19 402 -21 116 -23 716 -2 600

Rektor Långängskolan -23 135 -24 989 -28 189 -3 200

Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -14 642 -18 974 -18 174 800

Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -13 224 -16 742 -16 242 500

Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -16 179 -19 155 -19 755 -600

Rektor Pålsboda/Hjortkvarn förskola -11 914 -16 522 -14 922 1 600

Rektor Folkasboskolan -18 727 -20 810 -22 610 -1 800

Rektor Sköllersta grundskola/förskola -14 781 -17 430 -17 830 -400

Kulturchef -3 368 -4 602 -4 402 200

Bibliotekschef -4 701 -6 291 -5 891 400

Ansvarig Fritidsgårdar -1 821 -2 439 -2 439 0

Rektor Kulturskolan -2 683 -3 462 -3 462 0

Fritidschef -9 798 -11 238 -11 238 0

Ansvarig Allébadet -7 487 -4 955 -4 955 0

Totalt BIN -302 115 -364 014 -364 014 0

Verksamhet Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Nämnd -200 -326 -326 0

Kultur & förening -1 951 -2 726 -2 526 200

Bibliotek -3 916 -5 161 -4 761 400

Kulturskola -2 659 -3 439 -3 439 0

Fritidsgårdar -1 826 -2 458 -2 458 0

Fritid -17 289 -16 174 -16 174 0

Förskola/Öppna förskolan -83 348 -104 481 -102 151 2 330

Nattis -1 346 -1 208 -1 408 -200

Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -145 187 -167 576 -174 696 -7 120

Ledning & administration -23 210 -28 487 -23 847 4 640

Skolskjutsar -8 283 -9 842 -9 642 200

Elevstöd -7 619 -11 760 -10 910 850

Särskilt stöd personal -506 -1 409 -1 109 300

Modersmål -4 773 -4 254 -5 854 -1 600

Ej fördelad budget 0 -4 712 -4 712 0

Totalt BIN -302 115 -364 014 -364 014 0

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen
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HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Orsaker till avvikelse:

Prognosen för driftredovisningen per oktober är fortfarande osäker men pekar på en budget i balans. 

Prognosen är en budget i balans under förutsättning att förvaltningen blir kompenserade för de minskade 
intäkterna vi har haft i fritidsanläggningarna till följd av pandemin, 3 mnkr. 

En osäkerhetsfaktor i prognosen för 2021 är bedömningen av konsekvenserna till följd av Covid-19, både vad 
gäller intäkter och kostnader. Pandemin pågår fortfarande och påverkar våra verksamheter olika mycket och på 
olika sätt.

Vi har enheter med negativa avvikelser som behöver hanteras. Orsakerna beror främst på behov av extra resurser 
och detta leder i många fall till att måluppfyllelsen på våra enheter sjunker. Rektorerna har anställt personal som 
är utöver tjänstefördelningen för att delvis kunna möta elevernas behov.

Elevhälsan prognosticerar en positiv avvikelse som beror på att man haft personal frånvarande stora delar av året 
och de inte har ersatts av vikarier.

Modersmålsavdelningen prognosticerar ett underskott. Det är en avdelning som har stora behov men resurserna 
inte räcker till samtidigt som ersättningen från Social- och arbetsmarknadförvaltningen har sjunkit. 

Fritidsavdelningens verksamheter har under året varit hårt påverkat av Covid-19 och påverkats av restriktionerna 
som pandemin medfört.

Kulturavdelningen, biblioteket och kulturskolan har under hela året anpassat sina verksamheter utifrån läge. 
Biblioteket i Hallsberg har öppet men fortfarande vissa begränsningar. 

Förvaltningen har blivit kompenserade med 500 tkr pga att lönerevisionens utfall blev högre än budgeterat, därav 
en förändrad budgetram från 363 514 tkr till 364 014 tkr.

Skolmiljarden del två har fördelats enligt samma princip som första fördelningen. Totalt har 228 tkr fördelats 
inom våra verksamheter och fristående/interkommunala.

Bildningsförvaltningen äskar budgetökning, 213 tkr, för lokalhyror - Äppelundens kök och ventilation på 
Folkasboskolan ( halvårseffekt 2021 och helårseffekt 2022) som vi inte har blivit kompenserade för.

Bildningsförvaltningen äskar ersättning från Kommunstyrelsen, 3 mnkr för minskade intäkter på 
fritidsavdelningen till följd av pandemin.

Förändringar inom våra verksamheter kan komma att göras med kort varsel och det är något vi aldrig kan förutse.
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HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

INVESTERING

Projekt Utfall Budget Prognos Avvikelse 

70000 Inventarier -968 -1 600 -1 600 0

70002 Datainvesteringar och tillbehör 0 0 0 0

70008 Idrottsanläggningar -372 -900 -845 55

70010 Fordon -55 0 -55 -55

Ej fördelad budget 0 0 0 0

Totalt BIN -1 395 -2 500 -2 500 0

Orsaker till avvikelse:

Catharina Lindvall Scharmer, Förvaltningschef Ines Hadziosmanovic, Ekonom

Beslutad investeringsbudget för 2021 är 2,5 mnkr.

Projekt 70000 - Inventarier
99 tkr - Tillfälliga förskolelokalen i Pålsboda, Falkvägen - inköp av möbler och inredning.
54 tkr - Fredriksbergsskolan - installerat centralsuganläggning till träslöjden.
9 tkr - Vibytorp förskola - inköp av bord.
448 tkr - Transtenskolan - inköp av elevskåp,elevbord samt bänkskivor och stolar till arbetsplatser för 
pedagoger. 
131 tkr - Förskola Norrgården - inköp av möbler och inredning.
43 tkr - Förskola Kompassen - inköp av tält samt möbler.
54 tkr - Förskola Östansjö - inköp av möbler.
18 tkr - Förskola Folkasbo - inköp av möbler.
24 tkr - Förskola Björkängen - inköp till köket.
89 tkr - Folkasboskolan - inköp till pedagogernas arbetsplatser.

Projekt 70008 - Idrottsanläggningar
22 tkr - Fotbollsmål till IP Hallsberg. 
24 tkr - Rastplatsmöbel (bänkbord). 
57 tkr - Renovering Svennevads badplats.
114 tkr - Gallabergssjön badplats, brygga, hopptorn etc.
155 tkr - Elljusspår Stocksätter - nytt underlag.

Projekt 70010 - Fordon
55 tkr - Inköp av bil från Sydnärkes utbildningsförbund.
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2021-11-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

Antal barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Antal inskrivna barn

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 184

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 119

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 168

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 20

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 7

Förskolor, Pålsboda 132

Förskolor, Sköllersta 82

Förskolor, Vretstorp 102

Förskolan, Östansjö 64

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 183

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 123

Fritidshem, Hjortkvarn 9

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 74

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 75

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 86

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 56

2) Förskolor område 2, Hallsberg: Förskolan Björkängen, Förskolan Norrgården
3) Förskolor område 3, Hallsberg: Förskolan Kompassen, Förskolan Vibytorp

62

18

153

90

108

63

234

123

12

88

80

87

Antal inrättade platser

207

135

171

20

Antal barn i aktiv kö

56

1

18

3

13

5

1) Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Tranängen, Förskolan Äppellunden
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Antal inskrivna elever samt frånvaro 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är mer

än 10% under vårterminen 2021

Folkasboskolan, åk f-6 0 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

Folkasboskolan, åk 7-9 3 st < 15% < 11 st < 50% < 3 st

Fredriksbergskolan  0 st < 15% <  0 st < 50% < 0 st

Långängskolan 1 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

Sköllersta skola 0 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

Stocksätterskolan 3 st < 15% < 3 st < 50% < 0 st

Transtenskolan 4 st < 15% < 21 st < 50% < 6 st

Transtenskolan, mottagningsenheten

Östansjö skola  0 st < 15% <  0 st < 50% < 0 st

Antal barn/elever i fristående skola/verksamhet eller i annan kommun
Annan kommun

2020

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 19  Jan 5,91% 4,91%

Antal barn i fritidshem 22 Feb 6,67% 6,42%

Antal elever i förskoleklass/grundskola 49 Mar 9,31% 11,49%

Antal elever i grundsärskola 17 Apr 9,93% 10,00%

Maj 7,31% 7,36%

Antal barn/elever från annan kommun Jun 5,48% 4,76%

Jul 3,14% 1,91%

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug 4,32% 4,03%

Antal barn i fritidshem Sep 8,78% 9,34%

Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt 7,22%

Antal elever i grundsärskola Nov 9,74%

Dec 7,38%

Biblioteken
Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 32 942   
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 1 502
Filialbiblioteket i Pålsboda 2 025213

7
112

0

Från annan kommun

19
9
32
-

Antal utlån, redovisningsmånad

4 048
211

12

Antal inskrivna elever

214

142

153

426

127

325

400

103

Fristående skola/verksamhet

0

Sjukfrånvaro, personal BIF 2021

Antal elever med total frånvaro som är mer
än 10% under vårterminen 2021

40 st < 15% < 33 st < 50% < 1 st

29 st < 15% < 58 st < 50% < 10 st

16 st < 15% < 20 st < 50% < 0 st

18 st < 15% < 20 st < 50% < 0 st

87 st < 15% < 85 st < 50% < 1 st

13 st < 15% < 34 st < 50% < 1 st

41 st < 15% < 54 st < 50% < 4 st

61 st < 15% < 120 st < 50% < 34 st

Page 13 of 113



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 127 - Budget 2022 
(21/BIN/193)

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 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 2022 samt den fortsatta processen framåt i arbetet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 126 2021) 
Catharina Lindvall-Scharmer informerar om ärendet. Beslut om kommunens mål och 
budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 fattas av kommunfullmäktige i november, vilket kan 
påverka bildningsnämndens ramar 2022. Anslagsbindning för bildningsnämnden kommer 
inte att vara klar till nämndens sammanträde i december.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ines Hadziosmanovic föredrar ärendet. I förvaltningen pågår resursberäkning för 
verksamheterna.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse budget november

Paragrafen är justerad
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Budget 2022

§ 127

21/BIN/193
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-11-04 Dnr:21/BIN/193 

Budget 2022

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 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 2022 samt den 
fortsatta processen framåt i arbetet. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

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 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 2022. Nämnden 
informeras även om den fortsatta processen framåt. Ärendet vid detta nämndsammanträde 
betraktas som ett informationsärende och en barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef Ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 128 - Tema 1 grundskolan 
(21/BIN/343)

Ärendebeskrivning 
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om 
fyra teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från 
respektive enhet. Tema 1 för grundskolan fokuserar på elevernas måluppfyllelse och vad 
som görs för att enskilda elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen. Underlag från 
respektive skolenhet presenteras.

Beredningsutskottets behandling av ärendet ( BU § 127 2021) 
Catharina Lindvall-Scharmer informerar om ärendet. Redovisningen från Sköllersta 
skola saknas. Redovisningarna kommer att vara ett underlag för resultatdialogen 
nämnden har tillsammans med rektorerna 23 november.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Bland annat övergångar mellan förskola och 
skola samt mellan stadier är ett sedan tidigare identifierat utvecklingsområde. Samtliga 
skolors redovisningar finns som beslutsunderlag.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägga redovisningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tema 1 grundskolan
 Tema 1 - Transtenskolan
 Tema 1 - Folkasboskolan
 Tema 1 - Stocksätterskolan
 Tema 1 - Östansjö skola
 Tema 1 - Fredriksbergskolan
 Tema 1 - Långängskolan
 Tema 1 - Sköllersta skola

Expedieras till  
Rektorerna skola

Paragrafen är justerad
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Tema 1 grundskolan

§ 128

21/BIN/343
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:21/BIN/343 

Tema 1 grundskolan 

Ärendebeskrivning 
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra 
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive 
enhet. Tema 1 för grundskolan fokuserar på elevernas måluppfyllelse och vad som görs för att 
enskilda elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen. Underlag från respektive skolenhet 
presenteras.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att lägga redovisningarna till handlingarna.

Ärendet 
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra 
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive 
enhet. Huvudmannen har sett att resultatuppföljningen av elevernas måluppfyllelse måste få ett 
större fokus. Bildningsnämnden har därför beslutat att två teman, ett tema per termin ska fokusera 
på elevernas måluppfyllelse och vad som görs för att enskilda elever ska klara kunskapskraven i alla 
ämnen. Tema 1 för grundskolan fokuserar på elevernas måluppfyllelse och vad som görs för att 
enskilda elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen. Underlag från respektive skolenhet 
presenteras.

Barnets bästa – redovisningarna är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda 
konsekvenser för barn.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef

Bilagor
Tema 1 – Transtenskolan
Tema 1 – Folkasboskolan
Tema 1 - Stocksätterskolan
Tema 1 – Östansjö skola
Tema 1 – Fredriksbergskolan
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Tema 1 – Långängskolan
Tema 1 – Sköllersta skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 129 - Tema 1 förskolan 
(21/BIN/341)

Ärendebeskrivning 
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om 
fyra teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från 
respektive enhet. Tema 1 för förskolan fokuserar på förskolans arbete när det gäller 
individuella handlingsplaner för bar inom förskolan med anpassningar och åtgärder. 
Underlag från förskolorna presenteras.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 128 2021) 
Catharina Lindvall-Scharmer informerar om ärendet. Redovisningen från 
förskolorna Treudden och Ekhagen saknas. Redovisningarna kommer att vara ett underlag 
för resultatdialogen nämnden har tillsammans med rektorerna 23 november.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Handlingsplaner i förskolan är ett verktyg för 
planering samt för uppföljning och utvärdering av stödåtgärderna. Samtliga 
verksamheters redovisningar finns med som beslutsunderlag.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägga redovisningarna till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tema 1 förskolan
 Tema 1 - förskolorna Folkasbo, Gullvivan, Gläntan och Hjorten
 Tema 1 - förskolorna Äppellunden och Tranängen
 Tema 1 - förskolorna Norrgården och Björkängen
 Tema 1 - förskolorna Vibytorp och Kompassen samt dagbarnvårdarna
 Tema 1 - förskolorna Sagobacken, Tallbacken och Östansjö
 Tema 1 - förskolan Treudden
 Tema 1 - förskolan Ekhagen

Expedieras till  
Rektorerna förskolan

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-11-03 Dnr:21/BIN/341 

Tema 1 förskolan

Ärendebeskrivning 
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra 
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive 
enhet. Tema 1 för förskolan fokuserar på förskolans arbete när det gäller individuella handlingsplaner 
för bar inom förskolan med anpassningar och åtgärder. Underlag från förskolorna presenteras. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga redovisningarna till handlingarna. 

Ärendet 
En del av bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete är att nämnden har beslutat om fyra 
teman (två per termin). Till varje tema rapporterar rektorerna i förskola och skola från respektive 
enhet. Tema 1 för förskolan fokuserar på förskolans arbete när det gäller individuella handlingsplaner 
för barn inom förskolan med anpassningar och åtgärder. Underlag från förskolorna presenteras. 

Barnets bästa – redovisningarna är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda 
konsekvenser för barn.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef

Bilagor
Tema 1 – förskolorna Folkasbo, Gläntan, Gullvivan och Hjorten
Tema 1 – förskolorna Äppellunden och Tranängen
Tema 1 – förskolorna Norrgården och Björkängen
Tema 1 – förskolorna Vibytorp och Kompassen samt dagbarnvårdarna
Tema 1 – förskolorna Sagobacken, Tallbacken och Östansjö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 130 - Revidering gällande riktlinjer, köregler och avgifter för förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem 
(21/BIN/348)

Ärendebeskrivning 
Rektorer och administratörer har tillsammans med förvaltningen sett över aktuella riktlinjer. 
Riktlinjerna ska på ett enkelt och tydligt sätt förklara vilka förutsättningar som gäller för att 
få plats i förskolan, pedagogisk omsorg och på fritidshemmet, köregler, riktlinjer gällande 
placeringstider, uppsägning av plats samt avgifter. I riktlinjerna finns även information om 
våra E-tjänster, försäkring, information om behandling av personuppgifter samt 
kontaktuppgifter.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 129 2021) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet och informerar om de förändringar som gjorts. 
Förvaltningen vill bland annat förtydliga kring verksamheternas öppettider.

Helén Svensson (MP) ställer en fråga om strykningen i stycke 3.1.3, den kan vara bra att ha 
kvar.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna riktlinjer, köregler och avgifter 
för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem efter att förvaltningen sett över strykningen i 
punkt 3.1.3.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna riktlinjer, köregler och avgifter för förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem efter att förvaltningen sett över strykningen i punkt 
3.1.3. 

Beslutsunderlag 
 Revidering av riktlinjer gällande köregler och avgifter
 Riktlinjer, köregler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, reviderad 

version

Expedieras till  
Rektorerna skola F-6
 Rektorerna förskola

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2021-11-04 Dnr:21/BIN/348 

Revidering gällande riktlinjer, köregler och avgifter för förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem

Ärendebeskrivning 
Rektorer och administratörer har tillsammans med förvaltningen sett över aktuella riktlinjer. 
Riktlinjerna ska på ett enkelt och tydligt sätt förklara vilka förutsättningar som gäller för att få plats i 
förskolan, pedagogisk omsorg och på fritidshemmet, köregler, riktlinjer gällande placeringstider, 
uppsägning av plats samt avgifter. I riktlinjerna finns även information om våra E-tjänster, försäkring, 
information om behandling av personuppgifter samt kontaktuppgifter.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna riktlinjer, köregler och 
avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Ärendet 
Rektorer och administratörer har tillsammans med förvaltningen sett över aktuella riktlinjer. 
Riktlinjerna ska på ett enkelt och tydligt sätt förklara vilka förutsättningar som gäller för att få plats i 
förskolan, pedagogisk omsorg och på fritidshemmet, köregler, riktlinjer gällande placeringstider, 
uppsägning av plats samt avgifter. I riktlinjerna finns även information om våra E-tjänster, försäkring, 
information om behandling av personuppgifter samt kontaktuppgifter. De huvudsakliga förändringar 
som föreslås är följande:

 I avsnittet verksamhetens öppettider föreslås ett tillägg att behov av omsorg före 06:00 och 
efter 18:00 ska vara i nära anslutning de ordinarie öppettiderna.

 Placeringstiden vid förvärvsarbete förtydligas.
 Vid arbetslöshet, föräldraledighet för annat barn, graviditetspenning samt pension ska tiden  

som barn 1-3 år erbjuds vara på förskolan förläggas i samråd med förskolan.
 Vid inkomstredovisning förtydligas ansvaret för vårdnadshavare att meddela korrekta 

uppgifter som påverkar avgifter ex. ny sammanboende.
 Under avsnittet E-tjänster har information lagts till om hur barnschema och frånvaro läggs 

in via appen Tieto edu.

Barnets bästa – ärendet är av administrativ karaktär och påverkar inte direkt barn och elever. 
Revideringarna förtydligar för vårdnadshavare vilka riktlinjer som gäller och att dialog mellan 
vårdnadshavare och förskola är viktig för barnets bästa. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.
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Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef

Bilagor
Riktlinjer, köregler och avgifter för förskola och fritidshem reviderad version
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1 Riktlinjer

1.1 Vem kan få plats i förskoleverksamhet och fritidshem?
Alla barn som är folkbokförda i Hallsbergs kommun och som fyllt 1 år och fram till 
och med start i förskoleklass erbjuds plats i förskoleverksamhet. Fritidshem 
erbjuds elever i förskoleklass och grundskola, till och med vårterminen det år 
eleven fyller 13, vars vårdnadshavare arbetar, studerar eller är sjukskriven samt 
elev i behov av särskilt stöd enligt skollagen kap. 14 § 5 – 6. 

1.2 Olika former av verksamhet

1.2.1 Förskoleverksamhet
Förskoleverksamhet bedrivs för barn 1 – 5 år i form av förskola, pedagogisk 
omsorg och allmän förskola.

1.2.2 Avgiftsfri allmän förskola
Avgiftsfri allmän förskola är ingen särskild verksamhet utan en del av 
förskoleverksamheten. Den erbjuds alla barn 3 – 5 år under 525 timmar per år i 
förskola eller om vårdnadshavare önskar i pedagogisk omsorg. För barn med 
placeringstid över 525 timmar per år ingår den allmänna förskolan i 
placeringstiden och avgiften reduceras enligt gällande taxa. Detta gäller från och 
med det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnen börjar i 
förskoleklass.

1.2.3 Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg bedrivs av dagbarnvårdare som tar emot barn i sitt eget hem. 
Någon dag per vecka samverkar de med varandra i en gemensam lokal. 

1.2.4 Fritidshem
Fritidshem bedrivs för elever från förskoleklass till och med vårterminen det år 
eleven fyller 13 år. Fritidshemmet finns normalt i anslutning till den skola där 
eleven går.

Lovomsorg erbjuds för 50 kronor per närvarodag och gäller de dagar skolan är 
stängd. Korttidsplacering under pågående läsår kan beviljas då omsorgsbehovet är 
mycket tillfälligt, högst 2 dagar per månad. Kostnad för detta är 50 kronor per dag.

1.2.5 Omsorg på obekväm tid
Omsorg på obekväm tid finns i Hallsbergs tätort och är till för barn från 1 år till 
och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Verksamheten vänder sig till 
vårdnadshavare som regelbundet förvärvsarbetar på kvällar, nätter eller helger 
och inte kan lösa omsorg på egen hand. 
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1.3 Öppettider

1.3.1 Verksamhetens öppettider
Måndag – fredag klockan 06:00 – 18:00. Vid behov av omsorg i nära anslutning till 
ordinarie öppettider prata med personalen i verksamheten. Minst 2 veckor innan 
behovet uppstår bör verksamheten vidtalas. Öppning och stängning kan 
samordnas inom området/enheten.

1.3.2 Personalens kompetensutvecklingsdagar
Tre dagar under höstterminen och två dagar under vårterminen har 
verksamheterna begränsat öppethållande för att personalen ska kunna delta i 
kompetensutveckling och planering. En dag i månaden har personalen 
arbetsplatsträff från klockan 16:00. Vid dessa tillfällen samordnas verksamheten, 
vilket kan innebära att plats på annan enhet än den egna erbjuds. Information om 
vilka dagar detta gäller lämnas i god tid. 

2 Köregler

2.1 Ansökan om plats
Information om hur ansökan görs finns på kommunens hemsida 
www.hallsberg.se. Där finns en länk för digital ansökan om plats, ansökan om 
omplacering, byte av omsorgsform eller blanketter för utskrift. 

Ansökan ska göras 4 månader innan plats önskas i förskoleverksamhet. Kommer 
en ansökan in tidigare blir ködatum ändå 4 månader innan platsen önskas. Önskat 
placeringsdatum gäller som första introduktionsdag. 

Placeringen startar med en introduktionsperiod då barn och vårdnadshavare är 
tillsammans i förskoleverksamheten. Inga introduktioner görs under veckorna 
24 – 31 samt vecka 51 – 1. 

Ansökan till fritidshem lämnas in så snart behov uppstår och plats erbjuds så snart 
överenskommelse nåtts om placering. 

Särskild ansökan lämnas för omsorg på obekväm tid (se separata riktlinjer för den 
verksamheten). Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om plats. 

2.1.1 Växelvis boende
Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare inom Hallsbergs kommun erbjuds 
en plats som vårdnadshavarna delar på. Avgift debiteras utifrån respektive 
hushålls inkomst. 

2.1.2 Skuld
Om vårdnadshavare sedan tidigare har obetalda barnomsorgsavgifter kan 
erbjudande om plats ges om vårdnadshavare får arbete. Det kan ske under 
förutsättning att skulden betalas alternativt att en avbetalningsplan upprättas och 
följs. 
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Barn placerade enligt skollagen kap. 8 § 4 erbjuds alltid 525 timmar per år och 
barn placerade enligt skollagen kap. 8 § 7 erbjuds alltid minst 15 timmar per 
vecka. 

2.2 Väntetid
Plats i förskoleverksamhet erbjuds inom 4 månader från önskat placeringsdatum. 
Vid stor efterfrågan kan placering i annat område än det egna närområdet 
förekomma.

Barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen kap. 8 § 7 placeras skyndsamt.

2.3 Erbjudande om plats i förskoleverksamhet
Placeringserbjudande skickas ut före aktuell placering. Erbjudandet ska besvaras 
av barnets samtliga vårdnadshavare inom angiven tid. Görs inte detta går 
erbjudandet till nästa barn i kön. Tackar man nej till erbjuden plats får barnet stå 
kvar i kö om man önskar det, men med påföljd att det kan ta längre tid innan nytt 
erbjudande ges.

Hallsbergs kommun tillämpar syskonförtur, vilket innebär att familjens samtliga 
barn i möjligaste mån placeras på samma förskola/pedagogisk omsorg. 

2.4 Omplacering
Möjlighet till omplacering finns mellan olika omsorgsformer. För omplacering 
krävs en anmälan. Rektor beslutar i enlighet med skollagen kap. 8 § 8. 

2.5 Byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd förskola
För byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd förskola krävs en anmälan. Byte från 
avgiftsbelagd till avgiftsfri förskola ska lämnas in en månad innan önskat byte. 
Byte från avgiftsfri till avgiftsbelagd förskola kan ske omgående och faktureras då i 
efterhand. 

3 Placeringstid

3.1 Förskola och pedagogisk omsorg

3.1.1 Vid förvärvsarbete
Placeringstiden är vårdnadshavarnas arbetstid samt skälig restid till och från 
arbetsplatsen. Tiden utgår från vårdnadshavarnas gemensamma behov av 
omsorg.

För barn med placeringstid under 15 timmar per vecka erbjuds kompletterande 
tid upp till 15 timmar. 

Placeringstid i samband med nattarbete är i första hand vårdnadshavarnas 
gemensamma ansvar. Sovtid beviljas beroende på arbetspassets längd och 
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förläggning samt skälig restid till och från arbetsplatsen. Med natt avses tid mellan 
klockan 22:00 – 06:00.

3.1.2 Studerande
Studerande beviljas placeringstid med hänsyn till studiernas omfattning och utgår 
från vårdnadshavarnas gemensamma behov av tid. Vid heltidsstudier erbjuds max 
40 timmar per vecka plus eventuell restid, vid halvtidsstudier erbjuds 20 timmar 
plus eventuell restid. 

3.1.3 När vårdnadshavare är ledig från arbete eller studier
Placeringstid erbjuds inte när vårdnadshavare är ledig (semester, ledig dag enligt 
schema etc.). Barn i avgiftsfri allmän förskola är undantagna. 

3.1.4 Vid arbetslöshet, föräldraledighet för annat barn, graviditetspenning och 
pension

För barn 1 – 3 år erbjuds plats 15 timmar per helgfri vecka. Tiden kan valfritt 
förläggas mellan klockan 08:00 – 14:00, i samråd med förskolan. För 
arbetssökande kan tiden utökas för besök på arbetsförmedling, 
anställningsintervjuer och dylikt. 

För barn 3 – 5 år erbjuds två alternativ till placeringstid:

 Avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år under skolans terminer enligt 
aktuell plan för läsårets förläggning. Tiderna kan variera något utifrån 
lokala förutsättningar. Verksamheten styr vilka dagar som erbjuds. 

 Avgiftsbelagd placering 15 timmar per helgfri vecka med undantag av 
annan vårdnadshavares semester. Tiden kan valfritt förläggas mellan 
klockan 08:00 – 14:00. För arbetssökande kan tiden utökas för besök på 
arbetsförmedling, anställningsintervjuer och dylikt. 

Vid syskons födelse får platsen nyttjas enligt ordinarie schema i två veckor. Vid 
flerbarnsfödsel erbjuds 25 timmar per vecka under de första tre månaderna. 

3.1.5 Deltagande i arbetslöshetsprojekt
Placeringstid erbjuds utifrån projektets omfattning. 

3.1.6 Barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen kap. 8 § 7
Barnet har rätt till avgiftsfri placering 15 timmar per vecka. Placeringstiden 
beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavarna. 

3.1.7 Vid kortare sjukdom och vård av sjukt syskon, 1 – 13 dagar
Ordinarie placeringstid gäller alternativt den andre vårdnadshavarens eller 
närståendes arbetstid. 

3.1.8 Vid längre sjukskrivningsperioder, sjukersättning och vård av sjukt syskon 
över 14 dagar

Placeringstid beslutas efter överenskommelse med rektor. 
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3.1.9 Placering under skollov
Under sommaren samt de stora skolloven kan flera verksamheter slås samman. 
Vilken förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem som håller öppet meddelas i 
god tid. 

Vårdnadshavarna har skyldighet att inför skollov anmäla behov av omsorg under 
perioden.

3.2 Fritidshem

3.2.1 Vid förvärvsarbete och studier
Placeringstid beviljas med hänsyn till vårdnadshavarnas arbetstid/studiernas 
omfattning samt skälig restid till och från arbetsplatsen eller skolan. Tiden utgår 
från vårdnadshavarnas gemensamma behov av omsorg. 

Placeringstid i samband med nattarbete är i första hand vårdnadshavarnas 
gemensamma ansvar. Med natt avses tid mellan klockan 22:00 – 06:00.

3.2.2 Vid arbetslöshet, föräldraledighet, graviditetspenning och pension
När vårdnadshavare är hemma av någon av ovanstående anledningar upphör 
rätten till plats på fritidshem. Efter arbetslöshet återfås plats så snart 
vårdnadshavare får nytt arbete eller påbörjar studier. 

3.2.3 Vid sjukskrivning och vård av sjukt syskon
Placeringstiden beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavarna. 

3.2.4 Barn placerade enligt skollagen kap. 14 § 6
Avgiftsfri placering erbjuds upp till 10 timmar per vecka. 

3.2.5 Placering under skollov
Under sommaren samt de stora skolloven kan flera verksamheter slås samman. 
Vilken förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem som håller öppet meddelas i 
god tid. 

Vårdnadshavarna har skyldighet att inför skollov anmäla behov av omsorg under 
perioden. 

3.3 Schema

3.3.1 Förvärvsarbetande och studerande
Schema över barnens placeringstid ska lämnas och lämnas in via appen Tieto Edu 
eller via länk på www.hallsberg.se. Placeringstiden är den tid då vårdnadshavarna 
förvärvsarbetar, studerar, sover i samband med nattarbete samt skälig restid. 

3.3.2 Förändring av placeringstiden
Tillfällig förändring av placeringstiden anmäls snarast till verksamheten. Vid 
varaktig förändring ska nytt schema lämnas in. För byte av omsorgsform se 
avsnittet ”Byte mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd förskola”.
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3.4 Placeringstid vid politiska uppdrag
Vårdnadshavarna som har ett politiskt förtroendeuppdrag i Hallsbergs kommun 
har rätt att ha sina barn placerade under den tid de utför sitt politiska uppdrag. 

4 Uppsägning av plats
Uppsägning av plats ska anmälas via våra e-tjänster eller via blankett från 
www.hallsberg.se. Uppsägningstiden är 1 månad och räknas från den dag 
uppsägningen inkommit till områdeskontoret. 

Vårdnadshavare med växelvis boende kan enbart säga upp sin del av platsen. Den 
andre vårdnadshavaren har sin plats kvar. Avgift betalas under uppsägningstiden 
oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Vid byte mellan olika verksamheter inom kommunen tillämpas ingen uppsägning 
utan placeringen fortlöper utan avbrott. 

Uppsägning av plats som avser perioden juni – augusti befriar inte från 
betalningsansvar om barnet återkommer till förskoleverksamhet eller fritidshem 
före 1 oktober samma år. 

Kommunen har rätt att som en yttersta åtgärd säga upp en plats om avgiften inte 
betalas inom tre månader från förfallodagen eller om uppenbart oriktiga uppgifter 
om arbetstider, inkomst, bostadsort eller familjesituation lämnats. 

5 Avgifter

5.1 Tillämpningsregler för taxa
Avgift betalas för innevarande månad, 12 månader per år, och från beslutad 
placeringsdag. Avgift betalas även för tid då vårdnadshavarna har semester och 
annan ledighet samt personalens kompetensutvecklingsdagar. Detta oavsett om 
platsen utnyttjas eller inte. 

5.2 När kan man få avgiftsreducering?
När ett barn är sjukt mer än 30 dagar i följd kan avdrag på avgiften ske för de 
dagar som överstiger 30-dagarsgränsen. Avdraget sker inte per automatik utan 
måste begäras av vårdnadshavare och styrkas med läkarintyg. Kontakta respektive 
områdeskontor för begäran om avdrag. 

Barn placerade enligt skollagen kap. 8 § 7 har rätt till avgiftsfri förskoleplacering 
15 timmar per vecka. Vårdnadshavare som har ett barnomsorgsbehov utöver 
detta betalar reducerad taxa.

För barn placerade i fritidshem enligt skollagen kap. 14 § 6 erbjuds avgiftsfri 
vistelse upp till 10 timmar per vecka. 

Barn som tillhör LSS personkrets är avgiftsbefriade från och med 13-årsdagen. 
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5.3 Inkomstredovisning
Vårdnadshavarna ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas om hushållets 
avgiftsgrundande inkomst och andra uppgifter som påverkar avgiften, exempelvis 
vid ny sammanboende. Förändringar anmäls via våra e-tjänster eller via blankett 
från www.hallsberg.se. 

5.4 Avgiftsgrundande inkomster
Med avgiftsgrundande inkomster avses beskattningsbara inkomster före skatt 
enligt inkomstskattelagen.

Avgiftsgrundande inkomster är:

 Lön per månad före skatteavdrag

 Övriga skattepliktiga inkomster

 Inkomst från annat land

Bidrag räknas inte som avgiftsgrundande inkomster. 

5.5 Beräkning av avgift
Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad i det 
eller de hushåll där barnet är bosatt. Med hushåll avses ensamboende, 
sammanboende och makar även utan gemensamma barn. 

5.6 Vad kostar en plats?
Avgiften för barnomsorg baseras på hushållets inkomst enligt nedanstående 
tabeller. 

Hallsbergs kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att den procent av 
inkomsten som anges i tabellerna nedan gäller upp till ett visst krontal. Maxtaxan 
är indexreglerad och maxbeloppet ändras därför årligen. Mer information finns på 
Skolverkets hemsida www.skolverket.se. 

5.6.1 Förskola/Pedagogisk omsorg

Procent av bruttoinkomsten

Barn 1 3 %

Barn 2 2 %

Barn 3 1 %

Barn 4 0 %

Avgift för förskola/pedagogisk omsorg 3 – 5 år reduceras med 0,25% under 
september – maj. 
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5.6.2 Fritidshem

Procent av bruttoinkomsten

Barn 1 2 %

Barn 2 1 %

Barn 3 1 %

Barn 4 0 %

Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform betalas för det yngsta barnet i 
familjen, det vill säga det yngsta barnet räknas som Barn 1. 

Övergång från förskoletaxa till fritidshemstaxa sker den 1 augusti. 

5.7 Faktura
Faktura kommer från kommunen omkring den 7:e i varje månad. Den avser 
debitering för innevarande månads barnomsorg samt justering med eventuellt 
odebiterade månader. Förfallodagen är den sista i varje månad. Obetald räkning 
överlämnas för indrivningsåtgärder. 

5.8 Delad faktura
De vårdnadshavare som inte bor på samma adress enligt folkbokföringen kommer 
att få delad faktura. Vårdnadshavarna får då varsin faktura utefter respektive 
hushålls inkomst. 

5.9 Inkomstjämförelser med Skatteverket
I februari – mars samkörs en inkomstjämförelse med Skatteverket. Jämförelsen 
sker mot taxeringsåret två år tidigare. Eventuella skillnader som visar sig regleras 
därefter.

Vi tillämpar tillgodo. Det innebär att för vårdnadshavare som är fakturamottagare 
och rätt att få pengar tillbaka så reduceras framtida barnomsorgsavgifter. 

6 Våra e-tjänster
Via våra e-tjänster på kommunens hemsida www.hallsberg.se kan du göra 
följande:

 Edwise – för att svara på platserbjudande (vårdnadshavare 1), bekräfta 
platserbjudande (eventuell vårdnadshavare 2), anmäla inkomst, säga upp 
plats samt ändra personuppgifter. Du loggar in med Mobilt Bank ID.

 Länk (https://mg-local.access.sydnarke.se/mg-local/index.html) – för 
ansökan om plats, ansöka om omplacering samt byte av omsorgsform.

 Lägga in barnschema kan du göra via appen Tieto Edu.
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 Via appen Tieto Edu kan du även lägga in frånvaroanmälan, du loggar in 
med Mobilt Bank ID. 

7 Försäkring
Barn, elever och ungdomar inom Hallsbergs kommuns verksamhetsområde är 
olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller både skoltid och fritid. För mer 
information se www.hallsberg.se eller kontakta något av områdeskontoren.

8 Information om behandling av personuppgifter
Inom barnomsorgen behandlas personuppgifter om barn och vårdnadshavare 
som är nödvändiga för verksamheten. Exempel på personuppgifter inom familjen 
är namn, adress, personnummer. Uppgifterna behövs bland annat för 
köregistrering, placering och barnomsorgsdebitering. Dessa uppgifter kan hämtas 
från folkbokföringsregistret.

Bildningsförvaltningen kommer att behandla inlämnade personuppgifter enligt 
Dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi behandlar 
personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på 0582-68 50 00.

9 Kontaktuppgifter
Vid frågor angående barnomsorg i centrala Hallsberg samt fritidshem på 
Stocksätterskolan:
Områdeskontoret Stocksätterskolan: 0582-68 54 01 och 0582-68 54 03

Vid frågor angående barnomsorg samt fritidshem i Pålsboda, Sköllersta och 
Hjortkvarn:
Områdeskontoret Folkasboskolan: 0582-68 60 00 och 0582-68 60 01

Vid frågor angående fritidshem på Långängskolan, barnomsorg och fritidshem i 
Vretstorp och Östansjö:
Områdeskontoret Transtenskolan: 0582-68 54 52

Mer information om våra verksamheter finns att läsa på vår hemsida 
www.hallsberg.se. 

Page 76 of 113

http://www.hallsberg.se/
http://www.hallsberg.se/
http://www.hallsberg.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 131 - Viby församlings ansökan om att bedriva en enskild förskola 
(21/BIN/219)

Ärendebeskrivning 
Viby församling har inkommit med en ansökan om att bedriva enskild förskola. 
Bildningsförvaltningen har gått igenom ansökan tillsammans med inkomna handlingar för att 
säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs på en enskild huvudman.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 130 2021) 
Ulrika Björklund (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Beredningsutskottet beslutar 
att Ulrika får närvara vid informationen.

Jenny Stenmark informerar utskottet om ärendet, hur processen gått från det att ansökan 
kom in till det att nu utredningen och förslag till beslut är klar.

Ordförande föreslår att bildningsnämnden beslutar i ärendet på sammanträdet 23 
november samt att utskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ulrika Björklund (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Gert Öhlin (L) ersätter i ärendet.

Jenny Stenmark föredrar ärendet. Förvaltningen har gjort en ägar- och ledningsprövning 
samt en lämplighetsprövning av den enskilde huvudmannen. Kvarstår gör ärenden som drift- 
och servicenämnden ansvarar för.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna Viby församlings, Viby by 
församlingshemmet 143, 694 95 Vretstorp, ansökan att bedriva enskild verksamhet med 
förbehåll att de brister som drift- och servicenämnden påtalat åtgärdas innan 
verksamhetsstart.

Jimmy Olsson (SD) yrkar bifall till förslaget.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna Viby församlings, Viby by församlingshemmet 143, 
694 95 Vretstorp, ansökan att bedriva enskild verksamhet med förbehåll att de brister som 
drift- och servicenämnden påtalat åtgärdas innan verksamhetsstart.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Viby församling enskild förskola
 Barnkonsekvensanalys
 Utredning inför beslut gällande ansökan om förskoleverksamhet Viby församling. 211102
 Komplettering Viby församlig
 Begäran om ytterligare kompletteringar Viby församling. 211011
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till  
Viby församling

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2021-11-03 Dnr:21/BIN/219 

Viby församlings ansökan om att bedriva en enskild förskola

Ärendebeskrivning 
Viby församling har inkommit med en ansökan om att bedriva enskild förskola. 
Bildningsförvaltningen har gått igenom ansökan tillsammans med inkomna handlingar för att 
säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs på en enskild huvudman.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås godkänna Viby församlings ansökan om att starta en enskild förskola med 
inriktningen I ur och skur.

Ärendet 
Den 28 maj 2021 inkom en andra ansökan från Viby församling om att bedriva en fristående förskola 
med I ur och skur-inriktning till Hallsbergs kommun. Ansökan innehöll brister inom ett antal områden 
där kompletteringar begärts in i två olika omgångar. Utöver det har även ett fysiskt möte genomförts 
på plats i verksamhetens tilltänkta lokaler för dialog kring bristande områden och för granskning av 
lokaler och utemiljö ur ett pedagogiskt perspektiv. Efter andra omgångens kompletteringar bedömer 
förvaltningen att bristerna i ansökan i stort är avhjälpta men att flera områden behöver följas upp 
nogsamt vid tillsyn när verksamheten är igång för att säkerställa att huvudmannen fortlöpande lever 
upp till rådande lagkrav.

I samband med ansökan om att bedriva en fristående verksamhet i Viby församling har miljöenheten 
och byggnadsenheten inom drift- och servicenämnden genomfört tillsyn av lokalerna och 
utomhusmiljön enligt 38 § om förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Drift- och servicenämnden har beslutat att godta anmälan men har i samband med detta förelagt om 
undersökningar och försiktighetsmått gällande en rad olika områden. Dessa områden kvarstår. En del 
av dessa behöver behandlas innan uppstart av verksamhet om bildningsnämnden fattar beslut om 
att godkänna ansökan. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Stenmark

Förvaltningschef Utvecklingskoordinator

Bilagor
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Datum: 2021-11-03 Dnr:21/BIN/219 

Ansökan 
Återkoppling inför beslut gällande Viby församlings ansökan om att starta en enskild förskola
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Barnkonsekvensanalys 
för barn 0-18 år 

 
 

  

    

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats 

Fristående förskola Viby i ur och skur 

Planerad åtgärd/beslut 
Ange planerad åtgärd/beslut 

Viby församling har ansökt om att få starta en fristående förskoleverksamhet. Förvaltningen har genomfört en 
lednings- och ägarprövning av kyrkorådet som huvudman. Ansökan har kompletterats vid två tillfällen utifrån bland 
annat brister inom systematiskt kvalitetsarbete, ansvarsfördelning mellan rektor och huvudman samt systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Efter genomförda kompletteringar anser förvaltningen att huvudmannen lever upp till ställda 
lagkrav. 
 
Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas? 

Bildningsnämnden ska fatta beslut om Viby församlings ansökan godkännes eller avslås. 

Vilka barn berörs? 

Beslutet berör pojkar och flickor i förskoleåldern. Verksamheten med inriktning I ur och skur kan eventuellt 
attrahera föräldrar både inom kommunen och från angränsande kommuner. 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska 
utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 
(Skollag 8 kap 2 §) 
 
Inom lämplighetsprövning av ägar- och ledningskretsen bedömer bildningsförvaltningen att huvudmannen och 
rektor/skolchef har insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt ekonomiska förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Verksamhetens arbete behöver följas kontinuerligt för att säkerställa att 
en likvärdig utbildning bedrivs som riktas mot de nationella målen utifrån en helhetssyn på barnen. 
 
Viby förskola ska vara öppen för alla barn. Därigenom bör det inte föreligga någon risk för att vissa barn gynnas 
eller missgynnas. 
 
Läroplanen (Lpfö18) lyfter att barnen i förskolan ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen och 
verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 
utomhus. I ur och skur-konceptet bygger på en verksamhet utomhus. Förvaltningen anser att utomhusmiljön i 
dagsläget är bristfällig för att kunna erbjuda goda och varierade lärmiljöer för barnen, men huvudmannen har en 
planering för utveckling av miljöerna om verksamheten godkänns av bildningsnämnden. Ärenden kring både inom- 
och utomhusmiljön kvarstår och behandlas inom drift- och servicenämnden. 
 
 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt 

För att godkännande ska lämnas krävs att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för 
varken barnen eller kommunens övriga verksamhet. Bildningsförvaltningen anser inte att det föreligger någon risk 
för påtagligt negativa följder utan att den enskilda huvudmannen kommer att bedriva en likvärdig verksamhet som 
lever upp till barnkonventionen och riktas mot de nationella målen.  
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2021-11-02
Bildningsförvaltningen

Utredning inför beslut gällande Viby församlings ansökan om att starta 
en fristående förskola

Kommunen ansvarar för att göra en ägar- och ledningsprövning av huvudmän som ansökt om att få 
starta en fristående förskola. Enligt skollagen 2 kapitlet 5 § ska godkännande lämnas om den enskilde 
har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och skolväsendet som 
anordnas av det allmänna, dvs kommunen. 

Enligt den nya lagen ska godkännande lämnas om den enskilde

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrig bedöms lämplig. 

Kraven ska fortlöpande vara uppfyllda och behöver därför vara föremål för löpande tillsyn.

Förtydligande av ärendegången
Den 28 maj 2021 inkom Viby församling med en ansökan med tillhörande bilagor om att bedriva en 
fristående I ur och skur förskola:

Utifrån brister i inlämnad ansökan begärde förvaltningen den 16 september in kompletteringar inom 
följande områden:

 Systematiskt kvalitetsarbete
 En likvärdig utbildning och att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd
 Ansvarsfördelning mellan rektor/skolchef och huvudman
 Insikt i ekonomi
 Etableringskostnader
 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Fördjupad information om bristerna inom respektive område finns i Behandling av Viby församlings 
ansökan om att starta en fristående förskola – begäran om kompletteringar (21-09-16).

Den 4 oktober inkom Viby församling med kompletteringar inom samtliga områden och förvaltningen 
ansåg att brister kvarstod inom fyra områden men att bristen var avhjälpt inom två områden. Den 11 
oktober begärde förvaltningen därför ytterligare kompletteringar inom följande områden:

 Systematiskt kvalitetsarbete
 Ansvarsfördelning mellan rektor/skolchef och huvudman
 Etableringskostnader
 Systematiskt arbetsmiljöarbete
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Fördjupad information om förvaltningens bedömning om avhjälpta och kvarstående brister finns i 
Behandling av Viby församlings ansökan om att starta en fristående förskola – begäran om 
ytterligare kompletteringar (21-10-11).

Den 23 oktober inkom Viby församling med kompletteringar inom samtliga områden och 
bedömningen av dessa beskrivs i följande text.

Behandlade områden efter ytterligare kompletteringar
 Systematiska kvalitetsarbetet:

I den första begäran om kompletteringar krävde förvaltningen förtydliganden kring struktur, 
rutiner och innehåll för att kunna bedöma om både huvudmannens och verksamhetens 
arbete kommer att riktas mot de nationella målen och centrala kvalitetskraven. 
Kompletteringar kring tidigare skrivningar i Verksamhetens innehåll gjordes i dokumenten 
Kompletteringar och förtydliganden, Bilaga 1 Systematiskt kvalitetsarbete – ett förtydligande, 
Bilaga 2 kartlägga arbetet kring ett mål och Bilaga 5, Årsplanering och systematik.
   Enligt skollagen (4 kap. 5 §) ska inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet vara de 
mål som finns för utbildningen. Vid granskning av kompletteringar fann förvaltningen att 
bristen inom området kvarstod då inlämnat material endast utgick från begränsade delar av 
de nationella målen, självskattningsmaterialet BRUK och I ur och skurs material. 
Förvaltningen ansåg även att det rådde en begreppsförvirring i inlämnat material då flertalet 
olika rapporter och redovisningar omnämndes utan att dess innehåll förklarades samt att 
strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet var oklar då beskrivning saknades kring hur 
dokumenten länkades samman med varandra. Förvaltningen begärde in ytterligare 
kompletteringar inom området som skulle förtydliga struktur, innehåll och hur arbetet skulle 
riktas mot de nationella målen.
    Kyrkorådet inkom därefter med kompletteringar i Bilaga 1 Systematiskt kvalitetsarbete 
(ersätter tidigare bilaga 1) och Bilaga 5 Årsplanering systematiskt kvalitets-, likabehandlings- 
och arbetsmiljöarbete (ersätter tidigare bilaga 5)
   Utifrån inlämnade kompletteringar bedömer förvaltningen att bristen är avhjälpt då 
riktningen mot samtliga nationella mål och kvalitetskrav klargjorts samt ett förtydligande 
gjorts kring vad de olika redovisningarna innehåller och hur de systematiskt följs upp inom 
kvalitetsarbetet. Fortfarande kvarstår ett arbete för huvudman och verksamhet att samla 
ihop och strukturera de dokument som lämnats in som underlag men förvaltningen bedömer 
att det arbetet kan ske i samband med uppstart av verksamheten.

 Ansvarsfördelning mellan rektor/skolchef och huvudman: I första begäran om 
komplettering krävdes ett förtydligande kring ansvarsfördelningen mellan rektor och 
huvudman för att säkerställa att rektor kommer ges det utrymme som krävs enligt lagkrav. 
Komplettering av tidigare skrivning i Verksamhetens innehåll har gjorts i dokumenten 
Kompletteringar och förtydliganden och Bilaga 4 Ansvarsområden.
   Vid granskning av kompletteringar fann förvaltningen att otydlighet fortsatt rådde gällande 
delegation och fördelning av arbetsrätt och arbetsmiljö. Huvudmannen, det vill säga 
kyrkorådet, har arbetsgivaransvaret men har delegerat ansvar för arbetsmiljö till 
kyrkoherden. Kyrkoherden har vidaredelegerat arbetsmiljö och arbetsrätt för förskolan till 
rektor. Förutom att delegationsleden kring arbetsrätten är oklara ifrågasätter även 
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förvaltningen att det är lämpligt att enskild rektor ska bära hela ansvaret kring arbetsrätten. 
Ytterligare kompletteringar begärdes in.
   Ytterligare kompletteringar lämnades in i Bilaga 4 Ansvarsområden (ersätter tidigare bilaga 
4 Ansvarsområden) där förtydliganden gjordes kring att huvudmannen som arbetsgivare bär 
ansvar för både arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret delegeras till kyrkoherden 
som i sin tur delegerat vidare arbetsmiljöansvaret för förskolan till rektor. Utifrån inlämnade 
kompletteringar anser förvaltningen att bristen är avhjälpt.

 Etableringskostnader: I första begäran krävdes komplettering gällande etableringskostnader. 
Kompletteringar kring tidigare skrivningar i Enkel budget gjordes i dokumentet 
Kompletteringar och förtydliganden. I samband med begäran gjordes även ett besök i 
verksamhet för att se över inom- och utomhusmiljön. I beskrivna etableringskostnader lyfts 
inga ytterligare medel för att komplettera utomhusmiljön förutom gällande färdigställande 
av uterum och torrtoa. Förvaltningen fann flera brister gällande utomhusmiljön då vikten av 
en ändamålsenlig lärmiljö lyfts fram i läroplan (Lpfö 18) och klargör att den bör innehålla 
möjlighet till lek och andra aktiviteter i både planerad miljö och naturmiljö. Utomhusmiljön 
vid Viby förskola saknade planerad miljö som exempelvis ger barnen möjlighet att klättra, 
klänga, balansera, cykla, glida och gunga. Eftersom verksamheten huvudsakligen ska hållas 
utomhus bör även varierade möjligheter till solskydd ses över samt att miljön bör ge 
möjlighet till avskildhet och rekreation.
   Utifrån ytterligare kompletteringsbegäran har kyrkorådet inkommit med Bilaga 10 
Utemiljön där planering för utveckling av befintlig miljö beskrivs. Förvaltningen bedömer att 
bristen är avhjälpt såvida beskrivna åtgärder gällande utomhusmiljön genomförs enligt 
planering. Om nämnden fattar beslut om att bevilja ansökan kommer förvaltningen nogsamt 
följa upp miljöerna med fokus på ändamålsenliga lärmiljöer som ska vara tillgänglig för alla 
barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens 
utveckling, lärande, lek och kommunikation (Lpfö 18). Särskilt fokus kommer även riktas mot 
målen rörande kommunikation och skapande samt omsorg, utveckling och lärande då detta 
arbete inte synliggörs tillräcklig omfattning i tidigare beskrivningar. 

 Arbetsmiljöarbete: I första begäran krävdes komplettering kring hur arbetsmiljöarbetet ska 
utformas. Kompletteringar kring tidigare skrivningar i Verksamhetens innehåll har gjorts i 
dokumenten Kompletteringar och förtydliganden samt Bilaga 5, Årsplanering systematik.
   Efter behandling av inlämnat material bedömde förvaltningen fortsatt att bristen kvarstod 
då fortsatt otydlighet rådde dels kring delegering av arbetsrätt men också gällande brister i
systematiken. Även gällande detta arbete rådde begreppsförvirring då endast förkortningar 
omnämndes i årshjulet. Översikt över vad de olika delarna innehöll och hur de var 
sammankopplade med varandra saknades.  Det var också otydligt om kyrkoherde och rektor 
besitter tillräckliga kunskaper och erfarenheter kring arbetsrätt och arbetsmiljö för att kunna 
säkerställa att lagkrav efterlevs.
   Efter begäran om ytterligare kompletteringar inkom kyrkorådet med en ny Bilaga 5 
Årsplanering systematiskt kvalitets-, likabehandlings- och arbetmiljöarbete i Viby i ur och 
skur, bilagan ersätter tidigare bilaga 5. I kompletteringen förklaras förkortningarna SAM, OSA 
och ICDP.  Ingen ytterligare förklaring kring hur huvudmannen avser att arbeta inom de olika 
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områdena ges utan därefter förekommer endast förkortningarna omnämnda i 
årsplaneringen. I årsplaneringen tillkommer även SBA, då endast tillsammans med 
utrymningsövning. Längst ner i dokumentet görs även ett tillägg kyrkoherdens utbildning och 
kunskap inom området samt en planering för utbildning till rektor när verksamheten startar 
upp.
   Utifrån inlämnad komplettering anser förvaltningen att det är fortsatt oklart om det 
systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att bedrivas enligt ställda lagkrav men gällande 
verksamheter med färre än tio anställda finns inte lagkrav på skriftlig dokumentation av 
arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1, 5 §). Det som däremot krävs är att riskbedömningar, 
sammanställningar av skador och tillbud samt åtgärdsplaner alltid ska vara skriftliga. Om 
nämnden beslutar att godkänna ansökan bör detta fortsatt följas upp.  
   

Förslag till beslut
Utifrån ovan nämnda punkter kommer förvaltningen att föreslå bildningsnämnden att godkänna 
ansökan från Viby församling om att öppna en fristående i ur och skur-förskola.

Förslag till beslut anges med försiktighetsmåttet att kyrkorådets sammansättning kvarstår oförändrat 
efter kyrkovalet. Om förändringar sker inom kyrkorådet bör ägar- och ledningsprövningen göras om 
på nytt utifrån ny sammansättning.

Ärendet i drift- och servicenämnden
I samband med ansökan om att bedriva en fristående verksamhet i Viby församling har miljöenheten 
och byggnadsenheten inom drift- och servicenämnden genomfört tillsyn av lokalerna och 
utomhusmiljön. 

Drift- och servicenämnden har beslutat att godta anmälan men har i samband med detta förelagt om 
undersökningar och försiktighetsmått gällande en rad olika områden. Dessa områden kvarstår och 
behöver behandlas innan uppstart av verksamhet om bildningsnämnden fattar beslut om att 
godkänna ansökan. 

Förteckning över inkomna handlingar som ligger till grund för förslag till beslut
I samband med ansökan den 28 maj 2021 inkom följande dokument till förvaltningen: 

 Ansökan att bedriva enskild verksamhet ht 2020
 Firmateckningsbeslut
 Försäkringsskydd
 Intyg om ägande av lokal
 Kommunens beslut om godtagen anmälan gällande 38 § förordning om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd
 Kontrollrapport livsmedelsanläggning Viby
 Enkel budget
 Firmateckningsbeslut
 Registerutdrag Kammarkollegiet
 Registerutdrag Skatteverket
 Registerkontroll Viby
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 Ägarkretsens utbildning i huvudmannens ansvar
 Verksamhetens innehåll
 I ur och skur – en beskrivning, april 16
 Krisplan Viby IUS
 Tystnadsplikt Viby
 GDPR Viby IUS
 Samtyckesblankett Viby
 Plan för lika rättigheter Viby IUS
 Klagomålshantering Viby IUS
 Klagomål Viby IUS
 Inkomstblankett
 Vistelseschema Viby IUS
 Kontaktuppgifter barn Viby IUS 
 Välkommen på introduktion Viby IUS

Efter kompletteringsbegäran den 16 september inkom följande dokument till förvaltningen:

 Kompletteringar 2021
 Bilaga 1 Systematiskt kvalitetsarbete
 Bilaga 2 kartlägga arbetet kring ett mål
 Bilaga 3 Barn i behov av särskilt stöd
 Bilaga 4 Ansvarsområden
 Bilaga 5 Årsplanering systematik
 Bilaga 6 Intyg från revisor

Efter kompletteringsbegäran den 11 oktober inkom följande dokument till förvaltningen:

 Ny bilaga 1 (ersätter tidigare bilaga 1)
 Ny bilaga 4 (ersätter tidigare bilaga 4)
 Ny bilaga 5 (ersätter tidigare bilaga 5)
 Bilaga 7
 Bilaga 8
 Bilaga 9
 Bilaga 10
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Behandling av Viby församlings ansökan om att starta en fristående 
förskola

-Begäran om komplettering
Utifrån genomgånget material i samband med er ansökan om att starta en fristående förskola finner 
vi att ni behöver komplettera inom följande områden:

 Systematiska kvalitetsarbetet: I dokumentet Verksamhetens innehåll finns en generell 
beskrivning av hur verksamheten kommer att arbeta utifrån krav inom skollag och läroplan 
med systematisk kvalitetssäkring av verksamheten. Det finns även en beskrivning om tanken 
kring barnens och vårdnadshavares delaktighet, pedagogernas regelbundna dokumentation 
och användandet av Skolverkets självskattningsmaterial BRUK.
   Däremot saknas de delar som skapar struktur och systematik för arbetet. För att det ska 
vara möjligt att bedöma huruvida både huvudmannens och verksamhetens arbete kommer 
att riktas mot de nationella målen och centrala kvalitetskrav behöver ni presentera en tydlig 
struktur med fastställda rutiner.

 En likvärdig utbildning och att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd: I ert inlämnade 
material nämns inte centrala delar i huvudmannens grundläggande ansvar gällande krav på 
likvärdighet. Ni skriver i en mening att er utbildning utformas så att barn i behov av särskilt 
stöd får det och att ni vid behov kan konsultera en specialpedagog. Enligt skollagen och 
förskolans läroplan ska verksamheten anpassas till alla barn i förskolan, och barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd. Förskolan 
har därmed ett ansvar för att både uppmärksamma och stödja barn som är i behov av särskilt 
stöd. I läroplanen anges att förskolechefen har ett särskilt ansvar för att barnen får det stöd, 
den hjälp och de utmaningar de behöver. Ni behöver med tydlighet beskriva hur detta arbete 
ska gå till.

 Ansvarsfördelning mellan rektor/skolchef och huvudman: I ny verksamhetsbeskrivning ges 
exempel på hur fördelningen kan komma att se ut men inget är fastställt. Därav anser vi att 
bristen som konstaterades i tidigare ansökan och utredning kvarstår. Att det fortsatt är 
osäkert om rektor kommer att ges det utrymme som krävs enligt lagkrav.
 

 Insikt i ekonomi: Vid tidigare ansökan och utredning fastslogs att ägar- och ledningskretsen 
inte själva bar kunskapen för ekonomiarbetet. Inga nya uppgifter har inkommit för att 
klargöra att kunskapen finns inom ägarkretsen. Därav bedömer vi att bristen kvarstår. Ni 
behöver komplettera med en beskrivning av yrkesroller, utbildningar eller andra 
erfarenheter som synliggör kunskapen inom ägar- och ledningskretsen.

 Etableringskostnader: En enkel budget har bifogats ansökan. I budgeten saknas 
etableringskostnader inför uppstart av förskoleverksamheten. Finns redan en fullgod 
verksamhet med exempelvis lämplig möblering, pedagogiskt material, digitala hjälpmedel? 
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Om inte behöver ansökan kompletteras med en beräkning av etableringskostnader.

 Arbetsmiljöarbete: Arbetsmiljöarbetet beskrivs inte i tillräcklig utsträckning. I dokumentet 
Verksamhetens innehåll anges att ansvar för arbetsmiljön är delegerat till kyrkoherden. 
Däremot beskrivs varken vilka kunskaper och erfarenheter kyrkoherden har av 
arbetsmiljöarbete eller hur han ska säkerställa att arbetsmiljölagen följs i verksamheten. Det 
framgår heller inte om rektor som chef i verksamheten har tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter av hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.
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Behandling av Viby församlings ansökan om att starta en fristående 
förskola

-Begäran om ytterligare komplettering
Utifrån ytterligare inlämnat material i samband med tidigare kompletteringsbegäran (2021-09-17) 
finner förvaltningen att bristen är avhjälpt inom vissa områden medan ytterligare kompletteringar 
krävs inom andra områden

Områden där bristerna är avhjälpta:
 En likvärdig utbildning och att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd: I tidigare 

begäran krävdes komplettering kring hur barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd 
och stimulans ska uppmärksammas och stödjas. Komplettering kring tidigare skrivning i 
Verksamhetens innehåll har gjorts i dokumenten Kompletteringar och förtydliganden och 
Bilaga 3, Barn i behov av särskilt stöd.
Förvaltningen bedömer att bristen är avhjälpt.

 Insikt i ekonomi: I tidigare begäran krävdes komplettering kring insikt i ekonomi. Vid tidigare 
ansökan och utredning fastslogs att ägar- och ledningskretsen inte själva bar kunskapen för 
ekonomiarbetet. Kompletteringar kring tidigare skrivningar har gjorts i dokumenten 
Kompletteringar och förtydliganden.
Förvaltningen bedömer att bristen är avhjälpt.

Områden där bristerna kvarstår:
 Systematiska kvalitetsarbetet: I tidigare begäran krävde förvaltningen förtydliganden kring 

struktur, rutiner och innehåll för att kunna bedöma om både huvudmannens och 
verksamhetens arbete kommer att riktas mot de nationella målen och centrala 
kvalitetskraven. Kompletteringar kring tidigare skrivningar i Verksamhetens innehåll har 
gjorts i dokumenten Kompletteringar och förtydliganden, Bilaga 1 Systematiskt 
kvalitetsarbete – ett förtydligande, Bilaga 2 kartlägga arbetet kring ett mål och Bilaga 5, 
Årsplanering och systematik. 
Förvaltningen bedömer att brist kvarstår:
Skollagen skriver fram att inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de 
mål som finns för utbildningen i skollag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 
(Skollag 4 kap 5 §) 
   BRUK är inte ett heltäckande material. BRUK innehåller fyra områden som har ett antal 
indikatorer och kriterier för självskattning. Indikatorerna i BRUK bygger på skollagen och de 
första två avsnitten i läroplanerna, en översikt finns i bilagan. Det är ett stort material men är 
trots det inte heltäckande. (BRUKSanvisning.pdf (skolverket.se))
   UR och SKUR har sex framskrivna mål som grundar sig på läroplanens skrivningar men att 
arbeta utifrån UR och SKUR:s koncept garanterar inte att undervisningen omfattar 
läroplanens alla mål.
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   Förutom att det systematiska kvalitetsarbetet inte omfattar samtliga mål råder även en 
begreppsförvirring i både årshjul och beskrivningen av det systematiska kvalitetsarbetet.   
Begrepp som förekommer är kvartalsrapport, verksamhetsrapport, kvalitetsredovisning, 
projekt/undervisningsrapport, analys av BRUK, aktivitet/undervisningsstund utifrån de 
didaktiska frågorna. Strukturen är oklar och saknar beskrivning av de olika delarna samt hur 
de kopplas samman med varandra. 

 Ansvarsfördelning mellan rektor/skolchef och huvudman: I tidigare begäran om 
komplettering krävdes ett förtydligande kring ansvarsfördelningen mellan rektor och 
huvudman för att säkerställa att rektor kommer ges det utrymme som krävs enligt lagkrav. 
Komplettering av tidigare skrivning i Verksamhetens innehåll har gjorts i dokumenten 
Kompletteringar och förtydliganden och Bilaga 4 Ansvarsområden.
Förvaltningen bedömer att brist kvarstår:
Otydlighet råder gällande delegation och fördelning av arbetsrätt och arbetsmiljö. 
Huvudmannen, det vill säga kyrkorådet, har arbetsgivaransvaret men har delegerat ansvar 
för arbetsmiljö till kyrkoherden. Kyrkoherden har vidare delegerat arbetsmiljö och arbetsrätt 
för förskolan till rektor. Förutom att delegationsleden kring arbetsrätten är oklara 
ifrågasätter även förvaltningen att det är lämpligt att enskild rektor ska bära hela ansvaret 
kring arbetsrätten.

 Etableringskostnader: I tidigare begäran krävdes komplettering gällande 
etableringskostnader. Kompletteringar kring tidigare skrivningar i Enkel budget har gjorts i 
dokumentet Kompletteringar och förtydliganden. I samband med begäran gjordes även ett 
besök i verksamhet för att se över inom- och utomhusmiljön. I beskrivna 
etableringskostnader lyfts inga ytterligare medel för att komplettera utomhusmiljön förutom 
gällande färdigställande av uterum och torrtoa.
Förvaltningen bedömer att brist kvarstår:
Vikten av en ändamålsenlig utemiljö i förskolan lyfts fram i läroplanen. Barnen i förskolan ska 
till exempel kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen och verksamheten ska ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 
utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter i både planerad 
miljö och naturmiljö.
   Förvaltningen bedömer att den planerade utomhusmiljön i dagsläget är bristfällig i 
möjliggörandet för att barnen exempelvis kunna klättra, klänga, balansera, cykla, glida och 
gunga. Eftersom verksamheten huvudsakligen ska hållas utomhus bör även varierade 
möjligheter till solskydd ses över samt att miljön bör ge möjlighet till avskildhet och 
rekreation.
   Boverket har tagit fram en vägledning för planering, utformning och förvaltning av 
utomhusmiljöer för förskolor och skolor i samarbete med Skolverket, Folkhälsomyndigheten 
och SKR. Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning 
av skolans och förskolans utemiljö (boverket.se)

 Arbetsmiljöarbete: I tidigare begäran krävdes komplettering kring hur arbetsmiljöarbetet ska 
utformas. Kompletteringar kring tidigare skrivningar i Verksamhetens innehåll har gjorts i 
dokumenten Kompletteringar och förtydliganden samt Bilaga 5, Årsplanering systematik.
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2021-10-11
Bildningsförvaltningen

Förvaltningen bedömer att brist kvarstår:
Otydlighet råder kring delegering av arbetsrätt. Se Ansvarsfördelning mellan rektor/skolchef 
och huvudman.
Systematiken brister och begreppsförvirring råder inom arbetsmiljöarbetet. Olika 
rapporteringar lyfts men översikt över vad de olika delarna innehåller och hur de är 
sammankopplade med varandra saknas. SBA och OSA nämns i texten Kompletteringar och 
förtydliganden men finns sen inte med i Bilaga 5, Årshjul systematik.
Otydligt om kyrkoherde och rektor har tillräckliga kunskaper och erfarenheter kring 
arbetsrätt och arbetsmiljö för att kunna säkerställa att lagkrav efterlevs.

Kompletteringar ska vara förvaltningen till handa senast den 20 oktober för att kunna behandlas 
inför nämnd den 23 november. Senast den 29 oktober kommer ni att skriftligt via mejl få 
återkoppling på förslag till beslut som går upp till nämnd. Ni har därefter möjlighet att inkomma med 
ett yttrande på förslaget fram till den 3 november.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 132 - Stipendiater 2021 
(21/BIN/342)

Ärendebeskrivning 
Nomineringar till 2021 års årets eldsjäl, årets idrottsutövare och årets kulturstipendium har 
kommit in till bildningsförvaltningen. På bildningsnämndens sammanträde 23 november 
fattas beslut om vem/vilka som erhåller stipendier i de tre olika kategorierna 2021 utifrån 
inkomna nomineringar.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 131 2021) 
Beredningsutskottet ser över samtliga inkomna nomineringar och utarbetar därefter 
ett förslag på stipendiater i respektive kategori. Förslaget redovisas först på 
nämndens sammanträde 23 november.

Ordförande föreslår att bildningsnämnden beslutar i ärendet på sammanträdet 23 
november.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Jenny Andersson föredrar ärendet och informerar om de nominerade samt 
beredningsutskottets förslag. Efter diskussioner kommer nämnden fram till förslag på 
stipendiater 2021, årets idrottsutövare: Gustav Grahn, speedway Indianerna, årets eldsjäl: 
Emma Gustafsson, IFK Hallsberg och Hallsbergs Gymnastikförening, och årets 
kulturstipendiat: Frida Tengeland, Fridas dans i Vretstorp.

Ordförande föreslår nämnden besluta enligt ovanstående förslag.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att 2021 års stipendium tilldelas
 Årets idrottsutövare: Gustav Grahn
 Årets eldsjäl: Emma Gustafsson
 Årets kulturstipendiat: Frida Tengeland

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stipendiater 2021

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-10-29 Dnr:21/BIN/342 

Stipendiater 2021

Ärendebeskrivning 
Nomineringar till 2021 års årets eldsjäl, årets idrottsutövare och årets kulturstipendium har kommit 
in till bildningsförvaltningen. På bildningsnämndens sammanträde 23 november fattas beslut om 
vem/vilka som erhåller stipendier i de tre olika kategorierna 2021 utifrån inkomna nomineringar. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår beredningsutskottet utarbeta förslag på stipendiater 2021 för årets 
eldsjäl, årets idrottsutövare och årets kulturstipendium. 

Ärendet 
Varje år utses årets eldsjäl, årets idrottsutövare och årets kulturstipendium av bildningsnämnden. 
Årets miljöstipendium utses av kommunstyrelsen. Reglerna säger att stipendiaterna utses utifrån de 
inkomna nomineringarna, men nämnden har också möjlighet att välja en annan stipendiat. Om det 
inte inkommer några lämpliga kandidater i någon kategori kan nämnden besluta att inte utse någon 
stipendiat i den kategorin. Flera personer kan få dela på ett stipendium. Nomineringstiden avslutas 7 
november. Utdelningen av stipendierna sker på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Barnets bästa - Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda 
konsekvenser för barn.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson

Förvaltningschef Enhetschef administration
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 133- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut under perioden 2021-10-26 - 2021-11-22 presenteras på nämndens 
sammanträde 23 november.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2021-10-26 
- 2021-11-22.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att redovisningen av delegationsbeslut läggs 
till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut 
 /BIN/2125555 21/BIN/48-190  Delegationsbeslut Fk org 179/2021, anmälan till 

huvudman - Folkasboskolan
 /BIN/2125744 21/BIN/48-229  Delegationsbeslut Fk org 223/2021, anmälan till 

huvudman - Folkasboskolan
 /BIN/2125745 21/BIN/48-230  Delegationsbeslut Fk org 224/2021, anmälan till 

huvudman - Folkasboskolan
 /BIN/2125746 21/BIN/48-231  Delegationsbeslut Fk org 225/2021, anmälan till 

huvudman - Folkasboskolan
 /BIN/2125755 21/BIN/337-4  Delegationsbeslut OkF 007/2021 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning skola/fritids.
 /BIN/2125764 21/BIN/317-2  Delegationsbeslut OkT006/2021 Skolskjutsutbildning
 /BIN/2125763 21/BIN/317-3  Delegationsbeslut OkT007/2021 Skolskjutsutbildning
 /BIN/2125765 21/BIN/339-1  Delegationsbeslut OkF 013/2021  Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning skola/fritids.
 /BIN/2125766 21/BIN/339-2  Delegationsbeslut OkF 014/2021 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning skola/fritids.
 /BIN/2125767 21/BIN/48-232  Delegationsbeslut Fk org 226/2021, anmälan till 

huvudman - Fredriksbergskolan
 /BIN/2125768 21/BIN/340-1  Delegationsbeslut OkF 015/2021 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning förskola.
 /BIN/2125769 21/BIN/340-2  Delegationsbeslut OkF 016/2021 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning förskola.
 /BIN/2125770 21/BIN/340-3  Delegationsbeslut OkF 017/2021 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning förskola.
 /BIN/2125771 21/BIN/340-4  Delegationsbeslut OkF 018/2021 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning förskola.
 /BIN/2125773 21/BIN/202-4  Delegationsbeslut position 3.13 elevs skolgång i annan 

kommun.
 /BIN/2125774 21/BIN/317-4  Delegationsbeslut OkT008/2021 Skolskjutsutbildning
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Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 /BIN/2125777 21/BIN/310-2  Delegationsbeslut Fk 063/2021 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2125778 21/BIN/314-2  Delegationsbeslut Fk 064/2021 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2125784 21/BIN/48-233  Delegationsbeslut Fk org 227/2021, anmälan till 
huvudman - Stocksätterskolan

 /BIN/2125786 21/BIN/48-235  Delegationsbeslut Fk org 229/2021, anmälan till 
huvudman - Stocksätterskolan

 /BIN/2125787 21/BIN/48-236  Delegationsbeslut Fk org 230/2021, anmälan till 
huvudman - Stocksätterskolan

 /BIN/2125796 21/BIN/48-237  Delegationsbeslut Fk org 231/2021, anmälan till 
huvudman - Fredriksbergskolan

 /BIN/2125797 21/BIN/48-238  Delegationsbeslut Fk org 232/2021, anmälan till 
huvudman - Fredriksbergskolan

 /BIN/2125798 21/BIN/48-239  Delegationsbeslut Fk org 233/2021, anmälan till 
huvudman - Fredriksbergskolan

 /BIN/2125852 21/BIN/332-2  Delegationsbeslut Fk 065/2021 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2125752 21/BIN/337-1  Delegationsbeslut OkF 004/2021 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning skola/fritids.

 /BIN/2125754 21/BIN/337-3  Delegationsbeslut OkF 006/2021 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning skola/fritids.

 /BIN/2125753 21/BIN/337-2  Delegationsbeslut OkF 005/2021 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning skola/fritids.

 /BIN/2125758 21/BIN/338-1  Delegationsbeslut OkF 008/2021 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning förskola.

 /BIN/2125759 21/BIN/338-2  Delegationsbeslut OkF 009/2021 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning förskola.

 /BIN/2125760 21/BIN/338-3  Delegationsbeslut OkF 010/2021 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning förskola.

 /BIN/2125761 21/BIN/338-4  Delegationsbeslut OkF 011/2021 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning förskola.

 /BIN/2125762 21/BIN/338-5  Delegationsbeslut OkF 012/2021 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning förskola.

 /BIN/2125855 21/BIN/180-8  OkS037/2021 position 7.3 Fyllsta Fritidshem
 /BIN/2125964 21/BIN/107-19  Delegationsbeslut Fk 19/2021 Ekonomi, Barn- och 

elevpeng 2021
 /BIN/2125972 21/BIN/315-2  Delegationsbeslut Fk 066/2021 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2125984 21/BIN/229-9  Delegationsbeslut Fk org 235/2021, förskolorna 

Folkasbo, Gläntan, Gullvivan, Hjorten och fritidshemmet i Hjortkvarn
 /BIN/2126018 21/BIN/48-242  Delegationsbeslut Fk org 236/2021, anmälan till 

huvudman - Fredriksbergskolan
 /BIN/2126019 21/BIN/48-243  Delegationsbeslut Fk org 237/2021, anmälan till 

huvudman - Folkasboskolan
 /BIN/2126020 21/BIN/48-244  Delegationsbeslut Fk org 238/2021, anmälan till 

huvudman - Folkasboskolan
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 /BIN/2126021 21/BIN/48-245  Delegationsbeslut Fk org 239/2021, anmälan till 
huvudman - Folkasboskolan

 /BIN/2126024 21/BIN/355-1  Delegationsbeslut OkT009/2021 Personalärende
 /BIN/2126035 21/BIN/349-2  Delegationsbeslut Fk 067/2021 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2126026 21/BIN/355-2  Delegationsbeslut OkT010/2021, Personalärende
 /BIN/2126027 21/BIN/355-3  Delegationsbeslut OkT011/2021, Personalärende
 /BIN/2126028 21/BIN/355-4  Delegationsbeslut OkT012/2021, Personalärende
 /BIN/2126029 21/BIN/355-5  Delegationsbeslut OkT013/2021, Personalärende.
 /BIN/2126030 21/BIN/355-6  Delegationsbeslut OkT014/2021, Personalärende.
 /BIN/2126031 21/BIN/355-7  Delegationsbeslut OkT015/2021, Personalärende.
 /BIN/2126032 21/BIN/355-8  Delegationsbeslut OkT016/2021, Personalärende.
 /BIN/2126033 21/BIN/355-9  Delegationsbeslut OkT017/2021, Personalärende.
 /BIN/2126034 21/BIN/355-10  Delegationsbeslut OkT018/2021, Personalärende.
 /BIN/2126041 21/BIN/48-246  Delegationsbeslut Fk org 240/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126042 21/BIN/48-247  Delegationsbeslut Fk org 241/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126043 21/BIN/48-248  Delegationsbeslut Fk org 242/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126044 21/BIN/48-249  Delegationsbeslut Fk org 243/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126045 21/BIN/48-250  Delegationsbeslut Fk org 244/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126046 21/BIN/48-251  Delegationsbeslut Fk org 245/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126047 21/BIN/48-252  Delegationsbeslut Fk org 246/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126048 21/BIN/48-253  Delegationsbeslut Fk org 247/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126049 21/BIN/48-254  Delegationsbeslut Fk org 248/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126050 21/BIN/48-255  Delegationsbeslut Fk org 249/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126051 21/BIN/48-256  Delegationsbeslut Fk org 250/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126052 21/BIN/48-257  Delegationsbeslut Fk org 251/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126053 21/BIN/48-258  Delegationsbeslut Fk org 252/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126054 21/BIN/48-259  Delegationsbeslut Fk org 253/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126055 21/BIN/48-260  Delegationsbeslut Fk org 254/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2126060 21/BIN/48-261  Delegationsbeslut Fk org 255/2021, anmälan till 

huvudman - Transtenskolan
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 /BIN/2126061 21/BIN/48-262  Delegationsbeslut Fk org 256/2021, anmälan till 
huvudman - Transtenskolan

 /BIN/2126062 21/BIN/48-263  Delegationsbeslut Fk org 257/2021, anmälan till 
huvudman - Transtenskolan

 /BIN/2126063 21/BIN/48-264  Delegationsbeslut Fk org 258/2021, anmälan till 
huvudman - Transtenskolan

 /BIN/2126064 21/BIN/48-265  Delegationsbeslut Fk org 259/2021, anmälan till 
huvudman - Stocksätterskolan

 /BIN/2126065 21/BIN/48-266  Delegationsbeslut Fk org 260/2021, anmälan till 
huvudman - Stocksätterskolan

 /BIN/2126066 21/BIN/48-267  Delegationsbeslut Fk org 261/2021, anmälan till 
huvudman - Stocksätterskolan

 /BIN/2126071 21/BIN/359-1  Delegationsbeslut Fk org 234/2021, Läsårets förläggning 
2022/2023

 /BIN/2126082 21/BIN/48-268  Delegationsbeslut Fk org 262/2021, anmälan till 
huvudman - Långängskolan

 /BIN/2126083 21/BIN/48-269  Delegationsbeslut Fk org 263/2021, anmälan till 
huvudman - Långängskolan

 /BIN/2126084 21/BIN/48-270  Delegationsbeslut Fk org 264/2021, anmälan till 
huvudman - Långängskolan

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 134 - Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 
2.15 – 2.17 
(21/BIN/48)

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 23 november redovisas ärenden om kränkande 
behandling enligt skollagen 6 kap 10 § skollagen till huvudman perioden 2021-10-26 – 2021-
11-22.

På beredningsutskottets sammanträde 11 november sker en delredovisning till huvudman.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 133 2021) 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 - 2.17
 6 kap 10 § grundskolan 21-10-26 - 2021-11-22
 6 kap 10 § förskolan 21-10-26 - 2021-11-22

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-11-04 Dnr:21/BIN/48 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 23 november redovisas ärenden om kränkande behandling 
enligt skollagen 6 kap 10 § skollagen till huvudman perioden 2021-10-26 – 2021-11-22.

På beredningsutskottets sammanträde 11 november sker en delredovisning till huvudman.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Enligt skollagen 6 kap 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn 
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring uppgivna kränkningar är enligt delegationsordningen för bildningsnämnden, 
position 2.15 – 2.17 delegerat till olika funktioner, såsom rektor eller skolchef.

På bildningsnämndens sammanträde 23 november redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2021-10-26 – 2021-11-22. 

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

Ärendet betraktas som ett informationsärende och en barnkonsekvensanalys görs endast vid 
beslutsärenden.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson

Förvaltningschef Enhetschef administration

Bilagor
Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-10-26 – 2021-11-22, grundskolan
Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-10-26 – 2021-11-22, förskolan
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Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 135- Rapporter

Ärendebeskrivning
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
 - Ordförande informerar om första adventsfirandet i Hallsberg, där bland annat 
kulturavdelningen ordnar aktiviteter.

- Ordförande informerar också om sommarutställningen 2022.

Lokalplanering
 - Det är ännu inte klart med bygglov för paviljong på Långängskolan.

- Upphandling pågår för paviljong till förskolans verksamhet. Detaljplanen för ny förskola i 
Hallsbergs tätort är för närvarande ute på remiss.

- Arbete pågår också med detaljplan för förskolan Sagobacken och kommunen arbetar med 
en lösning för lokalen som brann i Sköllersta 2020 som tillhörde förskolan Treudden.

IT
 Catharina Lindvall-Scharmer informerar att det pågår diskussioner på förvaltningen kring 
systemen, bland annat för frånvaroregistreringen samt se över och säkerställa 
kommunikationen med vårdnadshavare.

Information från förvaltningen
 - Utdelningen av pedagogiskt pris skedde 22 november. Årets pristagare för förskola och 
annan pedagogisk verksamhet blev Jessica Hofvander och Sofie Jardler, förskolan 
Björkängen, och årets pristagare för grundskola och fritidshem blev Maria Föckelkärr, 
Östansjö skola.

- Rektor på Stocksätterskolan har lämnat in sitt entledigande. Bildningsförvaltningen har 
påbörjat rekryteringsprocessen till ny rektor på skolan.

- Nämnden informeras om två incidentrapport; GDPR, som skett september - oktober 2021. 
De är inte av en sådan karaktär att de anmäls till Datainspektionen. (21/BIN/188)

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga rapporterna till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 136- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Meddelanden till bildningsnämnden under perioden 2021-10-26 - 2021-11-22.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga meddelandena till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Anmälningar

 211020 Protokoll från elevråd på Östansjö skola

 Beslut om statsbidrag för undervisning under skollov för 2021

 Beslut om redovisning av statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020

 Beslut om redovisning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför 
ordinarie undervisningstid - Huvudmän för 2020

 Redovisning av utvecklingsbidrag till kulturskolor 2020/2021

 Elevrådsprotokoll 4-6 211108 Folkasboskolan

 Rekvisition statsbidrag Lovskola 2021

 Beslut om redovisning av statsbidrag för handledare i Läslyftet för 2020/2021

 Beslut om statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2021

 Missiv - Aktiva åtgärder för ökad måluppfyllelse

 Revisionsrapport

 211117 Protokoll från elevrådsmöte på Östansjö skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 137- Övriga meddelanden

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden får en muntlig föredragning av övriga inkomna och utgående 
meddelanden under perioden 2021-10-26 - 2021-11-22

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Inga övriga meddelanden det här sammanträdet.
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Övriga meddelanden

§ 137
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 138- Övriga frågor

Ärendebeskrivning
- Ulrika Björklund (M) efterfrågar återkoppling kring ärendet om olycksfallstillbud från förra 
sammanträdet.
 Catharina Lindvall-Scharmer informerar om ärendet. När olycksfall inträffar skrivs en 
olycksfallsrapport och diskussion sker i arbetslaget för att säkerställa att det inte händer 
igen.

 - Jimmy Olsson (SD) ställer en fråga om elevernas meritvärde 2021, hur ska det förbättras. 
 Ordförande och Catharina Lindvall-Scharmer besvarar frågan genom att informera hur 
förvaltningen arbetar och vilket utvecklingsarbete som pågår. 
 Jimmy Olsson efterfrågar en information på en nämnd under våren 2022 om hur 
skolresultaten förändrats sedan bildningsnämnden beslutade att införa digitala verktyg i 
skolan.
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Övriga frågor

§ 138
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-11-23

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 139- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.
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