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§ 1- Sammanträdets inledning
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§ 2 - Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för bildningsnämnden 
(22/BIN/9)

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för 
bildningsnämndens verksamheter.

 Beslutsunderlaget biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde 1 februari.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 2 2022) 
Ines Hadziosmanovic föredrar ärendet muntligt, då det ännu inte finns något 
beslutsunderlag. Ines har fått i uppdrag från ekonomichefen att informera att 
bildningsnämnden ska besluta att lämna önskemål till kommunstyrelsen att flytta över 
kvarstående investeringsmedel, 838 tkr, från 2021 till 2022, när beslut om 
verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för bildningsnämnden fattas.

Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar verksamhetsberättelsen och Ines Hadziosmanovic 
föredrar årsbokslut. Bildningsnämnden lämnar en negativ avvikelse på - 541 tkr för 2021.

Jessica Erichsen (S) yrkar på att bildningsnämnden ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram skriftliga rutiner för att säkerställa process och rapportering för den ekonomiska 
uppföljningen.

Ordförande föreslår på tillägg till beslut enligt ekonomichefens direktiv 
att bildningsnämnden beslutar att lämna önskemål till kommunstyrelsen att flytta över 
kvarstående investeringsmedel, 838 tkr, från 2021 till 2022.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att
 1. Bildningsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut år 2021 
för bildningsnämnden godkänns.
 2. Verksamhetsberättelse och bokslut år 2021 för bildningsnämnden överlämnas 
till kommunstyrelsen.
 3. Ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram skriftliga rutiner för att säkerställa process 
och rapportering för den ekonomiska uppföljningen.
 4. Lämna önskemål till kommunstyrelsen att flytta över kvarstående investeringsmedel, 838 
tkr, från 2021 till 2022.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att
 1. Bildningsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut år 2021 
för bildningsnämnden godkänns.
 2. Verksamhetsberättelse och bokslut år 2021 för bildningsnämnden överlämnas 
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

till kommunstyrelsen.
 3. Ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram skriftliga rutiner för att säkerställa process 
och rapportering för den ekonomiska uppföljningen.
 4. Lämna önskemål till kommunstyrelsen att flytta över kvarstående investeringsmedel, 838 
tkr, från 2021 till 2022.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för bildningsnämnden
 Årsredovisning Bildningsnämnden 2021

Expedieras till  
Ekonomiavdelningen
 Samtliga chefer inom bildningsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/BIN/9 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för bildningsnämnden

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för bildningsnämndens 
verksamheter.

Beslutsunderlaget biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde 1 februari. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås besluta att
1. Bildningsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut år 2021 för 
bildningsnämnden godkänns.
2. Verksamhetsberättelse och bokslut år 2021 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I enlighet med kommunens styrsystem har bildningsförvaltningen upprättat en 
verksamhetsberättelse för bildningsnämnden för 2021. Av verksamhetsberättelsen framgår bland 
annat det ekonomiska resultatet. 

Barnets bästa – Rapporten 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 Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
<Ange eventuella bilagor>
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1 Händelser av väsentlig betydelse 

Hela verksamhetsåret har till stora delar präglats av Covid-19. Förskola och skola 
har haft det ansträngt med tanke på högre frånvaro bland både barn/elever och 
personal, vissa enheter mer drabbade än andra. Förskolor och grundskolor var 
öppna under hela läsåret och förvaltningen har nogsamt följt de restriktioner som 
funnits både på nationell och lokal nivå. 

Inom kultur- och fritidsverksamheterna har vissa arrangemang ställts in eller 
genomförts med anpassningar utifrån rådande restriktioner och kulturskolan har 
haft reducerad verksamhet. Pandemin har också medfört att det varit ökad 
belastning på motionsspår, vandringsleder, badplatser utegym m.m. vilket 
däremot är en positiv effekt av den situation vi befunnit oss i. 

1.1 Skola/förskola 

Förskolorna i Hallsbergs kommun har en fortsatt positiv utveckling och 
verksamheten håller en generellt hög kvalitet. Brist på lokaler och ett ständigt 
behov av att rekrytera förskollärare påverkar verksamheten. Personal som inte är 
förskollärare erbjuds möjlighet att läsa in sin examen inom sin anställning. 
Kommunen erbjuder omsorg på obekväm tid (nattis). Efterfrågan varierar men 
ökar under sommarmånaderna. Verksamheten är placerad i centrala Hallsberg. 
Kommunen erbjuder också pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i den mån det 
efterfrågas. Kommunen har under året haft fyra dagbarnvårdare. Alla kommunens 
dagbarnvårdare finns idag i centralorten Hallsberg. Även om efterfrågan på 
dagbarnvårdare minskar varje år har Hallsberg relativt många dagbarnvårdare i 
förhållande till andra kommuner i riket. Det är svårt att rekrytera dagbarnvårdare. 

Trenden med fler elever i våra skolor och fler barn i våra förskolor fortsätter. 
Beslut om att bygga ny förskola på söder i Hallsberg finns och innan den är på plats 
har beslut fattats om att använda paviljonger som en tillfällig lösning för att 
säkerställa plats för alla barn som så önskar. I Pålsboda har förskolan fått tillgång 
till en lokal med ett tillfälligt bygglov. Arbete pågår med detaljplaner som kan 
komma att påverka den framtida organisationen för förskolorna i Vretstorp och 
Pålsboda då det finns tillfälliga bygglov för två förskolor i dessa områden. När det 
gäller skolan så kommer paviljonger att placeras vid Långängskolan då skolans 
elevantal har ökat kraftigt och bedöms vara så stort de närmaste åren att lokalerna 
i skolan inte räcker till. Kommunstyrelsen har initierat en kapacitetsutredning 
gällande kommunens skollokaler som påbörjades hösten 2021. Resultatet av 
utredning blir ett viktigt underlag i arbetet med hur organisationen ska se ut 
framöver. 

Andelen elever som blev gymnasiebehöriga efter genomförd lovskola var 73 
procent vilket är i linje med resultatet föregående år. Vi har haft elever som varit 
frånvarande från skolan i högre utsträckning jämfört med tidigare år när vi inte 
befunnit oss i en pandemi. Detta har påverkat elevernas måluppfyllelse och 
resultatet negativt. 

I samband med utbrottet av Covid-19 försvann ett stort antal praktikplatser inom 
kommunen även detta år och alla elever i årskurs 9 erbjöds även i år betald 
lovskola med ersättning motsvarande feriepraktik. Lovskolan genomfördes under 
veckorna 24–25. 
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Under 2021 har ett utvecklingsarbete av det systematiska kvalitetsarbetet startats 
upp där processer, form och innehåll ses över för att säkerställa att de är 
sammanlänkade på ett tydligt sätt och att de utgör ett gott underlag för samtliga 
nivåer, från verksamhet till nämnd. I utvecklingsarbetet ingår en översyn av 
samtliga rapporteringar inom det systematiska kvalitetsarbetet för att utvärdera 
vilka underlag som bidrar till att säkerställa kvalitet och likvärdighet i 
verksamheterna. Ett tydligt behov som ringats in under årets arbete är att antalet 
dokument och rapporteringar behöver begränsas. Ett led i detta är att omarbeta 
nuvarande verksamhetsplan och kvalitetsredovisning till ett sammanhållet 
dokument, en kvalitetsplan. Förutom att minska administrationen är syftet med 
förändringen även att ytterligare kvalitetssäkra vårt förvaltningsgemensamma 
arbete med utgångspunkt i de nationella målen och med tydlig koppling till 
beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Planen synliggör arbetet med 
relevanta insatser som ska höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. 

Parallellt med det interna utvecklingsarbetet ingår förvaltning och ledningsgrupp 
för förskola och skola i en utbildningsinsats inom Nyanländas lärande via Örebro 
Universitet för att fördjupa kunskaperna kring ett förbättrat systematiskt 
kvalitetsarbete med fördjupade och utvecklade analyser för ökad kvalitet och 
likvärdighet i hela kommunen. Utbildningen har pågått under hela 2021 och 
avslutas hösten 2022. 

Samtliga matematiklärare har under årets träffats kontinuerligt för kollegiala 
samtal kring utveckling av matematikundervisningen. Arbetet har utgått ifrån 
kommunens deltagande i en nationell satsning tillsammans med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och Nationellt centrum för matematikutbildning 
(NCM). Satsningen, som benämns TRR (tänka, resonera och räkna), bygger på en 
undervisningsmodell som är förankrad i forskning för eleverna i förskoleklass till 
årskurs tre samt kompetensutveckling för lärare. Arbete i de yngre årskurserna 
med denna undervisningsmodell har tagits tillvara och anpassats i de äldre 
årskurserna. 

I december 2021 genomfördes den andra delredovisningen inom 
samverkansprojektet kring Nyanlända barn och elevers lärande med Skolverket. 
Samarbetet har pågått sedan vårterminen 2020 och under hösten 2021 har några 
av de mer omfattande insatserna startats upp så som TMO (traumamedveten 
omsorg) i förskolan, SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) i 
grundskolan samt pedagogisk utomhusvistelse/rastaktivitet i fritidshemmet. 
Delredovisningen visade att flera märkbara och mätbara effekter kunnat utläsas. I 
förskolan lyftes exempelvis en ökad tillgång till modersmålet i förskolan utifrån 
kompetensutveckling hos personalen samt förbättrat samarbete med 
modersmålsstödjare utifrån förtydliganden kring rutiner, roller och ansvar. Inom 
grundskolan har fler nyanlända elevers språkkunskaper blivit kartlagda inom 
kartläggningsmaterialet Bygga svenska vilket resulterat i att fler elever fått en 
undervisning bättre anpassad efter sina förutsättningar och behov. I fritidshemmet 
uppger personalen att de fått en ökad förståelse och samsyn för fritidshemmets 
grundläggande uppdrag genom handledning och gemensamma reflektioner inom 
insatsen. Samarbetet slutrapporteras i december 2022 och målet är en ökad 
måluppfyllelse för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. 

Under våren 2021 ansökte bildningsnämnden om utökade medel för att ytterligare 
kunna möta identifierade behov hos nyanlända och flerspråkiga elever. Vid aktuell 
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tidpunkt var antalet nyanlända elever 180 och 30 procent av eleverna i 
kommunens grundskolor hade ett annat modersmål än svenska. Bland eleverna 
med annat modersmål finns en stor andel elever med begränsad tidigare skolgång 
och svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen. Bildningsnämnden tilldelades 
en förstärkning på åtta miljoner fördelat på två år med start under hösten 2021 för 
att stärka undervisningens kvalitet för nyanlända och flerspråkiga elever i årskurs 
4–9. Medlen fördelades till Transtenskolan, Stocksätterskolan, Folkasboskolan och 
Långängsskolan. Innan medlen kunde nyttjas behövde varje skola kartlägga 
elevernas specifika behov och återkoppla en planering för vilka personella och 
organisatoriska resurser de bedömde skulle krävas för att kunna erbjuda dessa 
elever goda möjligheter till en anpassad och kvalitativ undervisning. Utifrån att 
beslutet meddelades rektorerna i juni samt att insatserna krävde noggrannare 
kartläggningar av elevernas behov har verksamheterna kommit igång under 
hösten i varierande grad. Uppföljning av insatserna sker kontinuerligt mellan 
berörda rektorer och förvaltningen. 

Samverkan med social- och arbetsmarknadsförvaltningen har formaliserats 
genom att Handlingsplanen för samverkan för barnets bästa har antagits. Där 
framgår hur samverkan ska ske på förvaltningsövergripande nivå. Som ett led i 
detta har socialförvaltningen och bildningsförvaltningen ansökt och fått beviljat 
projektmedel för att arbeta med skolnärvaro. Projektet startade hösten 2021 och 
kommer avslutas årsskiftet 2023/24. 

Under hösten har en familjecoach påbörjat arbetet med att ge tidiga insatser till 
familjer där ett barn har oroande frånvaro. Under våren och hösten genomförde 
bildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen två 
halvdagsföreläsningar om samverkan utifrån ett systemiskt perspektiv. Vid dessa 
deltog barn och elevhälsa, rektorer samt all personal vid individ och 
familjeomsorgen. Utifrån beslut i elevhälsoplanen så arbetar elevhälsan för att 
implementera Trygghetscirkeln, COS-S. Under våren har pedagoger i årskurs 4–9 
tagit del av utbildning i COS-S. Utbildningen består av fem tillfällen á 90 minuter 
där man ser filmer och diskuterar olika teoretiska begrepp och situationer där 
relationerna i skolan är i fokus. Syftet är att stärka kunskaperna om relationens 
betydelse för trygghet, inlärning och på sikt; måluppfyllelse i skolan. 

Elevhälsan har tagit fram en plan för Tematiska föräldramöten, som under hösten 
blivit antagen och implementeringen har påbörjats. Utifrån planen har det under 
året pågått ett arbete med filmer som komplement till föreläsningar riktade till 
föräldrar. Tematiska föräldramöten har påbörjats med förskoleklassen under 
hösten. 

Utifrån införandet av Haldor som ny lärplattform i förskola och skola samt 
ytterligare ett antal nya system har en inventering påbörjats för att tydliggöra hur 
de digitala plattformarna synkar med varandra för att underlätta arbetet i 
verksamheterna och i kommunikationen med vårdnadshavare. Vidare behöver 
roller, ansvar och åtkomst till dokumentation inom systemen fortsatt ses över för 
att öka funktionalitet, rättssäkerhet och likvärdighet. 

Det pedagogiska priset för 2021 delades ut till pedagoger på förskolan Björkängen 
och Östansjö skola. 

Befattningen biträdande skolchef, med personalansvar för kommunens rektorer, 
förskola och skola, ändrades till verksamhetschef för förskola och skola. 
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Verksamhetschefen har under delar av våren varit tillförordnad förvaltningschef 
och avslutade sin tjänst under sommaren. Den nya förvaltningschefen tillträdde sin 
tjänst under senare delen av vårterminen och en ny verksamhetschef var på plats i 
början på höstterminen. 

Sköllersta skola och förskolor har ny rektor och det finns två biträdande rektorer 
som är nya och tillträdde sina tjänster efter sommaren. På Stocksätterskolan 
tillträdde en ny rektor och tillika enhetschef för modersmålsenheten sin tjänst 
under våren men har nu valt att ansluta sin anställning vilket innebär att ny 
rekrytering påbörjades i slutet av året. Ledningen på Sköllersta skola är förstärkt 
på grund av att rektor kommer att påbörja sin rektorsutbildning. Även ledningen 
på Östansjö skola och Fredriksbergsskolan har förstärkts för att möjliggöra ett 
närmare ledarskap utifrån att uppdraget innebär ett ansvar för två 
skolverksamheter samtidigt som ansvarig rektor läser rektorsutbildning. 

1.2 Kulturavdelningen 

Inledning/sammanfattning 

Kulturavdelningens uppdrag är att utveckla och ansvara för verksamheten i 
Bergöökvarteret, anordna evenemang samt andra aktiviteter som kan kopplas till 
kultur. 

Kulturavdelningen ska stötta kulturföreningarna och folkbildningen i deras 
verksamheter. Kulturavdelningen har också ett ansvar för att söka statliga bidrag, 
fördela kulturaktiviteter systematiskt och utvärdera kulturprojekt i samarbete 
med förskolan och grundskolan. 

Alla dessa verksamheter har blivit starkt påverkade av den pågående pandemin. 
Verksamheterna har fått ställa om, flytta fram och mycket har fått ställas in. 

BERGÖÖS 

Sommarutställning 

1921 var det 100 år sedan kvinnor kunde rösta i Sverige för första gången. Av den 
anledningen valde kulturavdelningen att 2021 visa utställningen ”Rösträtt för 
kvinnor”, en vandringsutställning från Kvinnohistorisk museum i Umeå skapad och 
baserad på Sara Telemans bok med samma namn, som handlar om kvinnors 
rösträtt. 

Utställningen invigdes i Bergöös trädgård måndagen den 28 juni. Med anledning av 
pandemin så var ett begränsat antal gäster inbjudna till invigningen. 
Bildningsnämndens ordförande Siw Lunander höll tal och invigde utställningen. 
Sångerskan Mohlavyr och Rallarrosen s-kvinnorna uppträdde. 

Bergöökvarteret höll öppet i 7 veckor mellan 29/6 - 15/8 med öppettiderna 
tisdagar-söndagar 10:00 - 17.00. 

Entrépriset till utställningen var 70 kr för vuxna, 50 kronor för pensionärer, fri 
entré upp till 16 år, i inträde ingick sommarutställningen, Bergöövåningen och 
modelljärnvägen. 

Kulturavdelningen har haft två ansvariga arbetsledare anställda under sommaren 
och totalt 10 feriearbetare anställda under sommaren. 
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Besöksstatistik 
 

Sommarutställni 
ng 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Besökare totalt 2032 2091 1564 1953 3260 1632 1350 

Varav utländska 
besökare 

53 12 36 28 26 0 Ej räknat 

Järnvägsutställning 

Utställningen var från början en sommarutställning 2012 som man behöll och satte 
upp i Magasinet då kopplingen mellan järnvägens historia är starkt förknippad 
med Hallsberg. Under året har arbetat pågått med en moderniserad utställning 
som bygger på den gamla utställningen men som är anpassad efter Magasinets 
lokaler. Utställningen kommer att öppna maj 2022. 

Modelljärnvägen 

Modelljärnvägsföreningen har under året lagt ner mycket tid på att bygga vidare 
på modelljärnvägen, trots att föreningen brottas med lite färre aktiva medlemmar. 
En del av det förklaras av pandemin och att ett flertal att de aktiva är 70+. 

På grund av pandemin har föreningen inte kunnat ta emot studiebesök men 
modelljärnvägen var öppen för besök i samband med sommarutställningen. 

 
Bergöövåningen 

Bergöövåningen brukar bemannas av föreningen Karin Bergöö Larssons vänner 
under sommaren. Det var inte möjligt 2020 och inte 2021 heller men 
verksamheten lyckades hålla våningen öppen med hjälp av feriearbetare som 
bemannade våningen. På grund av restriktioner genomfördes inga visningar förrän 
i maj och då ytterst få. I september/oktober började guidningarna komma igång 
igen. 

Konsthantverkare 

På samma sätt som förra sommaren så ställde lokala hantverkare gemensamt ut 
sina alster under juli månad i cafét. Det är ett trevligt komplement under 
sommaren och är gratis för besökare. Sommarjobbarna hjälpte till med 
försäljningen. 

Statistik guidningar i Bergöövåningen och uthyrningar i Valvet 
 

Bergööska huset 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Guidningar 
Våningen 

41 35 43 46 5* *15 

Guidningar 
Våningen, 
deltagare 

758 723 784 895 34 Statistik 
finns ej 

Bokningar Valvet, 
externt 

48 35 35 28 15** 18** 

Bokningar Valvet, 
internt 

21 21 6 7 3** 10** 

Varav 
dygnsbokningar 
Valvet 

22 22 21 16 8 6 

Konstutställningar, 
Konsthallen 

8 8 8 7 6 4*** 
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2020 - *Utöver ovan fullföljda guidningar blev 16 stycken inställda på grund av 
pandemin 2020 
**Utöver ovan fullföljda uthyrningar blev 13 stycken inställda på grund av 
pandemin 2020 (10 externa och 1 internt samt 2 dygnsbokningar) 
Man kan också anta att ett flertal bokningar aldrig gjordes från början på grund av 
pandemin. 

2021 - såg lite bättre ut än 2020 men fram till maj fanns inga bokningar i 
valvet/våningen. Restriktionerna lättade sedan under senvåren/sommaren. 
** Utöver ovan fullföljda uthyrningar blev 3 stycken inställda på grund av 
pandemin 2021 (2 externa dygnsbokningar) 
*** Vårens planerade konstutställningar (4 st) ställdes in på grund av pandemin 

 

 
Konstutställningar 2021   

Johanna Arvidsson - Inställd 23 januari – 24 februari Textil 
Olle Medin - Inställd 27 februari – 17 mars Måleri 
Hanna Herder - Inställd 20 mars – 14 april Måleri 

Anna Ström/Alexander Creutz 
- Inställd 

17 april – 12 maj Måleri 

Catarina Mårtenson 11 september – 7 oktober Keramik/Stengods 
Margareta Indman 16 oktober – 10 november Måleri 
Christina Tivemark 13 november – 8 december Måleri 
Johan Ledung 11 december – 19 januari 22 Måleri 

 
 

Inköp av konst 2021 

Under året har kulturavdelningen köpt in konst av: 
Catarina Mårtenson – ”Bumling” 
Christina Tivemark – ”Betrayel” 
Johan Ledung – just ingenting särskilt 

 

 
Kulturaktiviteter 

Evenemang 

I år blev det inget traditionellt Nationaldagsfirande på Hembygdsgården i 
Hallsberg på grund av pandemin. Istället gjordes en digital satsning och det 
spelades in tal och sång från Hallsbergs Hembygdsgård. Hans Karlsson, 
kommunfullmäktiges ordförande höll tal och Erika Olsson från kulturskolan samt 
några från Hembygdsgården sjöng. De som blivit svenska medborgare under 2021 
kunde hämta ett diplom och en svensk bordsflagga på biblioteket. 

Då skolstartskalaset ställdes in delades det ut ryggsäckar till alla som börjat 
förskoleklass på skolorna i början på höstterminen. 

Första advent arrangerade kulturavdelningen en konsert i Adventskyrkan med 
Patrik Isaksson och kulturskolans barnkörer. Konserten var gratis och platserna 
var begränsade till 200 personer. Det bjöds även på glögg och pepparkakor på 
stortorget och man kunde åka häst och vagn gratis från stortorget till Bergööhuset. 
Bergöhusets alla avdelningar var öppna för allmänheten. 
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Evenemangstidning 

I och med det osäkra läget med pandemin och restriktioner beslutades det att inte 
ge ut någon evenemangstidning 2021. 

Konstslingan 

Även i år deltog Hallsbergs kommun i konstslingan som genomförs i Kumla och 
Hallsberg. Bergöös höll öppet konsthallen där Meggi Sandell ställde ut. 
Bergöövåningen och modelljärnvägen var också öppna. Kulturskolans bildelever 
ställde ut i Aniaras lokaler. På biblioteket i Hallsberg ställde konstnären Jan Hult ut. 
Det var även öppet i Kånsta kvarn där konstnären och keramikern Maria Pauly 
ställde ut. Totalt cirka 400 personer besökte de olika utställningarna. 

Barn och ungdom 

Kulturupplevelse för förskola och grundskolelever 

I och med pandemin kunde inte alla kulturprojekt genomföras som planerat i 
grundskolan. Trots det fick de flesta elever i grundskolan en kulturaktivitet under 
året. 

 
Kulturaktiviteter 2021 

Förskolan Konstworkshop (de flesta förskolor) Skapande skola 
 

F-klass Musikal – STÄLLDES IN Skapande skola 
Åk1 Musikal – STÄLLDES IN Skapande skola 
Föreställning - Emils jul – Svenska 
Kammarorkestern & Lerbäcks teater* Egna medel 
Åk 2 Filmworkshop Skapande skola 
Åk 3 Ekehagens forntidsby Egna medel 
Åk 4 Konstworkshop Skapande skola 
Åk 5 Dansworkshop Skapande skola 
Åk 6 Teater - Pinsamheter Egna medel 
Åk 7 Dansworkshop Skapande skola 
Åk 8 Dramaworkshop** Skapande skola 
Åk 9 - 

*Endast hälften av skolorna kunde åka på detta på grund av pandemin med bland 
annat utbrott på en skola. 
**Blev endast Folkasboskolan 
Utöver detta fick Stocksätterskolans mellanstadium se en slagverkskonsert med 
lärare från regionens kulturskolor. Även långängskolan skulle ha sett 
föreställningen men fick ställa in på grund av smittläget. Östansjö Skola 
Förskoleklass-åk2 fick en jazzkonsert som Hallsbergs Jazz & Bluesklubb 
anordnade. 

Lovaktiviteter 

Sommarlov 

2021 delade staten ut medel för lovaktiviteter till kommunerna. 
Fritidsavdelningen administrerade detta med hjälp av kulturavdelningen. Ett 
blandat program med ett stort utbud togs fram. 
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Sportlov 
Vecka 8, under sportlovet, anordnades aktiviteter för barn som arrangerades av 
idrottsföreningar, ungdomsgårdar, Alléhallen, biblioteket med flera. Föreningarna 
fick 100 kr för varje ledarledd timme samt att de kunde söka pengar från de 
statliga medlen. Ett blandat program med ett stort utbud togs fram. 

Höstlov 

Vecka 44 ägde höstlovet rum. Alla föreningar erbjöds att anordna aktiviteter för 
barn och ungdomar under lovet. Föreningarna fick 100 kr för varje ledarledd 
timme samt att de kunde söka pengar från de statliga medlen. I och med pandemin 
hade inte alla föreningar samma möjligheter att genomföra aktiviteter men vi 
lyckades ändå få ihop ett program. 

Bidrag stöd och stipendier 

Under året har kulturavdelningen delat ut kulturföreningsbidrag, 
evenemangsbidrag och aktivitetsstöd. 

Bidrag till handikapporganisationer, som spänner över hela Sydnärke, hanteras 
gemensamt med tjänstemän från övriga kommuner. Även bidrag till studieförbund 
betalas ut efter en gemensam uträkningsmall i Sydnärke. 

2021 tilldelades dessa personer årets stipendier: 

Årets Eldsjäl –Emma Gustafsson 
Årets Idrottsutövare – Gustav Grahn (Speedway) 
Årets Miljöprofil – Kerstin Pettersson 
Årets kulturstipendiat – Frida Tengeland 

 

Kulturskola 

Inledning/sammanfattning 

Kulturskolans verksamhet styrs av de riktlinjer som finns i Hallsbergs kommuns 
kulturplan och barnkulturplan. 

Kulturskolans uppdrag består i att bedriva en bred verksamhet för barn och unga 
inom områdena teater, bild och musik. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs 
som frivillig verksamhet där kommunens barn och ungdomar i åldern 8–19 år 
kommer till kulturskolan på sin fritid. Kulturskolans uppdrag består också i att 
20% av kulturskolans verksamhet ska bedrivas i grundskolan genom olika projekt, 
detta för att nå ut till alla barn i Hallsbergs kommun och för att bidra till de 
estetiska lärprocesserna. 

Hallsbergs kulturskola är en förhållandevis liten kulturskola, som trots det kan 
erbjuda ett brett utbud av verksamhet med god kvalitet som når kommunens barn 
och ungdomar och dessutom berikar kommunens kulturliv. 

Precis som andra verksamheter så har kulturskolans verksamheter påverkats av 
den rådande pandemin. 

Organisation/statistik 

På Hallsbergs kulturskola arbetar totalt 7,10 heltidstjänster, 75 procents tjänst 
köps in från Kumla kommun. 
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Inom kulturskolan frivilligverksamhet deltog hösten 2021, 277 elever i inom den 
frivilliga verksamheten. Det är en liten ökning mot 2020. Pandemin påverkar 
fortfarande elevantalet, det saknas cirka 25 elever för att komma i nivå med 2019. 
Elevminskningen beror på pandemin och att personalen inte kunnat möta nya 
elever ute i grundskolorna på samma sätt och inte heller kunnat ha föreställningar, 
konserter och öppet hus. Det är viktigt att synas i det offentliga rummet för att 
kunna rekrytera elever. Den verksamhet som har ökat mest det senaste året är 
bildverksamheten. 

Frivillig verksamhet 

Störst andel elever inom kulturskolans frivilligverksamhet har undervisning i 
något instrument eller sång, dessa elever undervisas oftast enskilt. De flesta 
musikelever ingår vanligtvis också i någon ensemble där de får träna på att spela 
och sjunga i grupp. Ämneskurserna i teater och bild sker i grupp. 

När samhället inte befinner sig i en pandemi så brukar alla elever få mötas i många 
olika sammanhang som till exempel i samband med konserter, föreställningar, 
vernissager och olika regionala projekt. Under 2021 har kulturskolan kunnat 
genomföra några offentliga arrangemang med publik trots pandemin. Det har varit 
ett antal café´-kvällar och en höstkonsert i Adventskyrkan. I år kunde Lucia-soarén 
genomföras med två sittningar för att undvika trängsel. 

En del digitala evenemang har genomförts, precis som under förra året, på grund 
av pandemin. Detta för att eleverna på något sätt ska få visa upp vad dom lärt sig. 

Med anledning av restriktionerna i samhället på grund av pandemin har 
kulturskolans undervisning bedrivits digitalt och på distans under kortare och 
längre perioder under läsåret 20/21. Med anledning av detta så reducerades alla 
kursavgifter till hälften vårterminen 2021. 

Grundskoleverksamhet 

El Sistema är ett projekt som pågår på Stocksätterskolan sedan fem år tillbaka. 
Med musiken som medel skapar man samhörighet i grupperna, tränar språket och 
får möjlighet att uppträda inför publik vid ett flertal tillfällen varje år. Under de 
senaste tre åren har projektet bekostats med pengar ur den sociala 
investeringsfonden i Hallsbergs kommun. Projektperioden tog slut i juni 2021. I 
väntan på beslut om projektet ska permanentas så har bildningsförvaltningen med 
egna medel genomfört undervisningen enligt El Sistema-metoden två dagar i 
veckan på Stocksätterskolan höstterminen 2021. 

Kulturskolans övergripande mål för all verksamhet i grundskolan är att alla barn 
ska få möjlighet att komma i kontakt med kulturskolan oavsett bakgrund eller var 
man bor. På grund av pandemin så har kulturskolans pedagoger inte kunnat 
besöka alla skolor som de brukar. Det innebär att målet att alla elever i 
grundskolan ska få möta kulturskolan i olika projekt inte har uppnåtts. 

1.2.1 Bibliotek 

Större händelser 2021 

• Det har varit stor påverkan på biblioteksverksamheten, med anledning av 
covid-19-pandemin, i form av begränsningar och anpassningar utifrån 
beslut, råd och rekommendationer. 
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• Nio av länets folkbibliotek har beslutat att påbörja ett arbete tillsammans, 
med målet att ha gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb om några 
år. Hallsbergs bibliotek deltar i projektet. 

Verksamhet 

I Hallsbergs kommun erbjuds folkbiblioteksverksamhet genom huvudbiblioteket i 
Hallsberg samt två filialer, i Pålsboda och Hjortkvarn. 

Under hela året fortsatte anpassningar av biblioteksverksamheten på olika sätt, 
med anledning av pandemin. 

Året inleddes som föregående år slutade, med att alla besök på Hallsbergs bibliotek 
måste bokas, både för boklån, datoranvändning samt tidningsläsning. Korta besök 
gäller och en person per aktivitet. Den formen av öppethållande infördes i början 
av november 2020 och pågick fram till 5 februari 2021. 

Positivt var att Hallsbergs kommun valde att under hela den här perioden med 
väldigt strikta restriktioner ändå göra det möjligt att besöka biblioteket, om än 
med stora begränsningar, i stället för att stänga bibliotekslokalen helt. 

Att det ansågs viktigt att kommuninvånarna skulle ha tillgång till litteratur, 
tidningar och publika datorer. 

Efter 5 februari öppnades entrédörren igen och det var endast datortid som 
behövde bokas. Ett maxantal på 10 samtidiga besökare gällde, det fanns endast ett 
par sittplatser och det var fortsatt korta besök som gällde. 

Anpassningar som genomfördes i och med pandemin 2020 fortsatte: Inga 
förseningsavgifter på lån, återlämning möjlig dygnet runt via bokinkastet 

För den som önskade överlämnades färdiga bokkassar vid ytterdörren. 

Personer som tillhörde riskgrupp kunde även välja att få hemleverans av 
bibliotekslån. 

Under våren och sommaren fortsatte öppettiderna på Hallsbergs bibliotek att vara 
begränsade. Pålsboda bibliotek var obemannat men tillgängligt för lån och 
återlämning via självbetjäning under Sköllergårdens allmänna öppettider under 
veckans alla dagar. 

Hjortkvarns bibliotek har haft ordinarie öppettid en eftermiddag i veckan med 
enstaka besökare åt gången i lokalen. 

Minskningen av öppettider berodde på att personalfrånvaron under pandemin är 
större än annars, då även symtom på sjukdom gjorde att man behövde vara 
hemma. 

När restriktionerna lättades i slutet av september togs begränsningarna av 
maximalt antal personer i biblioteket bort, sittmöbler placerades ut igen, 
öppettiderna på Hallsbergs bibliotek var i stort sett som innan pandemin och 
Pålsboda bibliotek bemannades. 

Verksamheten på skolbiblioteken har i stort sett fungerat som vanligt, men 
påverkades förstås också av hög personalfrånvaro och vissa restriktioner på 
skolor. 

Utskick av bokväskor till förskolorna har skett i samma omfattning som det brukar 
vara. 
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Inom biblioteksverksamheten arbetade vid årets slut 8 tillsvidareanställda 
personer: 1 bibliotekschef, 5 bibliotekarier och 2 biblioteksassistenter. En tjänst 
har varit vakant under året och rekrytering påbörjades i december. Enligt 
kommunens biblioteksplan är strävan att bibliotekspersonal ska ha en akademisk 
utbildning. Det har inneburit att vid den nämnda nyrekryteringen samt vid en 
tidigare pensionsavgång så har assistenttjänster omvandlats till 
bibliotekarietjänster. 

Antalet besökare på Hallsbergs bibliotek uppgick till 33 130 personer. 

En minskning med 13 670 personer jämfört med 2020. Det beror troligtvis främst 
på de begränsningar i öppethållande och verksamhet som gällt under året på 
grund av pandemin. Fler har också ringt eller använt bibliotekets digitala tjänster i 
stället för att uträtta ärenden genom att komma till biblioteket. 

Den sammanlagda utlåningen på huvudbibliotek och filialer uppgick till cirka 
44 700 lån. En minskning med cirka 11 000 utlån i jämförelse med föregående år, 
vilket har flera orsaker: begränsningar i öppethållandet, restriktioner som gjort att 
antal besökare minskat samt att biblioteket förändrat regler och rutiner när det 
gäller lånetider och antal omlån. 

Eftersom biblioteket sköter och bemannar skolbiblioteken innebär det att de flesta 
utlån och besök som gäller barn och unga hamnar i skolbibliotekens statistik. 
Elever får även låna hem böcker från skolbiblioteken. 

Programverksamhet 

Bibliotekets programverksamhet under året mycket begränsad, då 
pandemirestriktioner förhindrade det mesta. Men några saker genomfördes: 

• Månadens författare. I ett samarbete mellan Region Örebro län, länets 
folkbibliotek och SR P4 Örebro uppmärksammades författare från länets 
kommuner under hela året. Ett författarskap per månad. För Hallsbergs 
kommun var det AnneMarie Hellström som presenterades i juli månad. 

• Under hösten genomfördes två evenemang för vuxna. Dels en föreläsning 
om Närkes trollsländor, utifrån ett inventerings- och bokprojekt av Närkes 
insektsförening, dels ett program om Leonard Cohen där sånger och 
berättelser framfördes av Jakob Nordin och Lars M Andersson. 

• Bibliotekets lilla utställningshörna har haft några utställare under året. 
Bland annat ingick Hallsbergs bibliotek som ett besöksmål i höstens 
Konstslinga, då Jan Hult ställde ut sina tavlor. 

• Under skolloven arrangerades några enstaka pandemi-anpassade 
aktiviteter för barn på biblioteket. 

Under sommarlovet provades i år en ny aktivitet, ”Sommarboken”, ett 
läsfrämjande koncept utvecklat i Västra Götalandsregionen och som bibliotek i 
hela landet kan ansluta sig till. Årets tema var ”Ut i det vilda”. 

 
 

1.3 Fritidsavdelningen 

Även året 2021 kom till stor del att präglas av pandemin. Den medförde stor 
påverkan för fritidsverksamheterna i kommunen och det mesta var negativt, med 
stängda hallar, inställda evenemang, minskad föreningsverksamhet och så vidare 
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som följd. 

Trenden där kommunens invånare allt oftare tog för sig av vad kommunen kan 
erbjuda i form av motionsspår, vandringsleder, badplatser, utegym, driving-range 
och grillplatser fortsatte och förstärktes. 

Alléhallen hölls stängt inledningsvis ända till smittskyddsläget förbättrades och 
öppnade åter i juni. Naturligtvis påverkades antalet besökare negativt men sedan 
öppnandet har besöksfrekvensen varit normal. 

Fritidsgården Kuben tvingades även den stänga verksamheten fysiskt första 
halvåret och digitala event genomfördes genom livestreaming två gånger i veckan. 
I samband med det har barn och ungdomar kunnat delta via olika chattrum i 
sociala medier, där det bland annat funnits möjlighet att chatta och spela spel. 
Under den tid som gården hållit öppet har det varit gott om besökare, oftast är det 
70–100 per kväll. Sommarkollot i Motorp genomfördes detta år också men genom 
statliga anslag kunde en extra vecka genomföras och kollot hållas avgiftsfritt. Vissa 
anpassningar av verksamheten var naturligtvis nödvändiga men i och med att man 
mest är utomhus och vädret var fint fungerade det på ett bra sätt. 

Utöver sommarkollot har en hel del andra sommarlovsaktiviteter genomförts i 
kommunen inom ramen för föreningsdrivna aktiviteter. Statligt stöd har sökts och 
beviljats för dessa aktiviteter och fördelats ut till arrangerande föreningar och 
verksamheter. 

Idrottsarrangemang tvingades ställas in även detta år, exempelvis Järnvägen cup i 
handboll, Transtenscupen och Lithellscupen i fotboll samt friidrottstävlingen 
Närkespelen. De inställda evenemangen har inneburit tappade intäkter för de 
arrangerande föreningarna men dessa har dock kunnat söka kompensationsstöd 
genom Riksidrottsförbundet, som i sin tur fått extra anslag av staten för ändamålet. 

Även Hallsbergs kommun har betalat ut extra stöd till föreningslivet. 

Under höstlovet när smittskyddsläget åter så medgav, arrangerade kommunen två 
discon, ett baddisco i Alléhallen och ett skridskodisco i Sydnärkehallen. Välbesökta 
och uppskattade samt också uppmärksammade i media med både inslag i radio 
samt reportage i tidningar. Utöver dessa två evenemang genomfördes en uppsjö av 
arrangemang i bland annat Hjortkvarn, Pålsboda samt Östansjö med 
föreningsdrivna aktiviteter. Även fritidsgården Kuben hade ett välfyllt lovprogram 
och genomförde bland mycket annat en uppskattad dagstur till Gröna Lund i 
Stockholm för ett 50-tal deltagande ungdomar. 

1: a oktober tillträdde Anders Wiiand som tillförordnad fritidschef då ordinarie 
befattningshavare Tobias Fornbrandt beviljats tjänstledighet för studier. 
Förordnandet löper till 2022-06-30. 

Personalläget på fritidsavdelningens alla verksamheter är gott. Samtliga 
befattningar är tillsatta och aviserade avgångar hanteras fortlöpande. 

1.4 Lokaler och lokalanpassning 

Bildningsförvaltningen arbetar för att lokaler används effektivt och att bra 
lärmiljöer skapas. Samarbetet med fastighetsavdelningen har utvecklats och 
fungerar idag mycket bra. Flera lokaler har renoverats och det periodiska 
underhållet fungerar bättre än någonsin. Många förskolor och skolor har 
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renoverats, byggts om och byggts till under de senaste åren. 

Inflyttningen av barnfamiljer i både Pålsboda och Vretstorp fortsätter vilket gör att 
behovet av förskoleplatser ökar. Idag har vi tillfälliga lösningar i både Pålsboda och 
Vretstorp. 

I Östansjö ökar barnantalet i förskolan. Under året har ett samarbete mellan 
förskola och skola inletts som innebär att vissa lokaler samutnyttjas för att lösa 
lokalbristen i förskolan. 

Pålsboda har utökat med flera avdelningar under de senaste två åren. För att lösa 
detta har skolan förtätat sin verksamhet, dessutom har en lokal i Folkets Hus hyrts 
för fritidshemsverksamheten. Bildningsförvaltningen har kommit överens med 
Hallbo om att hyra en lokal i anslutning till en förskola i Pålsboda för att tillfälligt få 
ytterligare lokaler för förskoleverksamheten. 

På Långängskolan har elevökningarna gjort att skolan redan har nått sin tänkta 
kapacitet, elevmässigt. Beslut fattades hösten 2020 om att utöka lokalerna med en 
paviljong som skall rymma klassrum för upp till tre klasser. Paviljongen kommer 
att vara på plats under första delen av 2022. 

På Transtenskolan genomfördes underhåll med nya ytskikt i korridorer och har 
under året fortsatt i ett antal grupprum. 

Antalet förskolebarn i centrala Hallsberg ökar kontinuerligt. Det har medfört att 
innan den nya Förskolan på Södra Hallsberg blir klar har beslut tagits om att 
tillfälligt utöka lokalerna med en paviljong för att kunna klara efterfrågan av 
platser. Upphandling har skett under 2021 och paviljongen beräknas vara på plats 
någon gång under första halvåret av 2022. Den kommer att placeras vid Förskolan 
Vibytorp. 

Förskolan Norrgården genomgår en renovering för att möta både underhållsbehov 
och anpassning av den pedagogiska miljön. Tre etapper är klara och den fjärde och 
sista kommer att utföras under 2022. 
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2 God ekonomisk hushållning 

2.1 Inledning 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som 
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, 
ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med 
lagar, regler, etablerade normer, budget och enligt de ekonomiska styrprinciper 
som beslutats av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut eller i annat 
styrdokument. 

Bildningsnämnden med tillhörande kultur- och fritidsutskott ansvarar för; 
förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, 
kulturskola, ungdomsgårdar, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet med 
tillhörande föreningar och anläggningar samt medverkan i Hallsbergs 
familjecentral. 

Inom kommunen finns 15 förskoleenheter och sju skolenheter. Det finns även 
dagbarnvårdare i Hallsberg. 

Hallsbergs familjecentral är ett samarbete mellan bildningsförvaltningen, social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen och Region Örebro län. 
Bildningsförvaltningen ansvarar för den öppna förskolan. Familjecentralen är 
lokaliserad på Västra skolan. 

Kulturavdelningen har ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturföreningarna, 
verksamheten i Bergöökvarteret, evenemang samt andra aktiviteter som kan 
kopplas till kultur. Fritidsavdelningen ansvarar för fritidsgårdar, idrottsföreningar, 
idrottsanläggningar inklusive bad och gym samt uthyrning av kommunala lokaler. 

Uppdraget för nämndens verksamheter finns uttryckta i skollag, skolförordning, 
läroplaner, bibliotekslag, lotterilag samt kommunala mål och uppdrag. 

2.2 Uppföljning av mål 

Hallsbergs kommuns styrsystem bygger på mål- och resultatstyrning. Styrningen 
bidrar till att den politiska viljeinriktningen och politiska beslut får genomslag, att 
kommunen hushållar med sina resurser och att medborgarna därmed får den 
service som de förtroendevalda i fullmäktige beslutat om. Vision, värdeord och 
strategiska områden är fastställda av kommunfullmäktige och är bärande i hela 
organisationen. Visionen anger färdriktningen på lång sikt och syftar till att skapa 
en samsyn om kommunens utveckling. 

2.3 Måluppfyllelse 
 

2.4 HÅLLBAR KOMMUN 
 

Nämndmål Indikator Kommentar 

   Skolfrånvaron ska minska. Ingen elev ska ha en frånvaro 
som överstiger 10% 

Vi har elever som har haft en  
högre frånvaro jämfört med 
förra året och når inte målet. 

Socialpedagogernas arbete 
med skolfrånvaro på 
kommunens högstadieskolor 
ska resultera i att minst 30 

Vi har haft socialpedagoger 
anställda på en av våra två 
högstadieskolor under detta 
år. I och med utbrottet av 
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Nämndmål Indikator Kommentar  

 elever sänker sin skolfrånvaro 
under varje läsår. 

covid-19 så minskade inte 
frånvaron på någon skolenhet. 

 

 
Öka tryggheten i förskola och 
skola. 

Eleverna känner sig trygga i 
skolan 

87,8% av våra elever känner 
sig trygga i skolan vilket är en 
ökning jämfört med 3 procent 
jämfört med förra året. 

 

  Andelen vårdnadshavare som 
känner sig trygga när deras 
barn är i skolan ska årligen öka 
för att 2022 vara minst 98% 

Andelen vårdnadshavare som 
känner sig trygga när deras 
barn är i skolan har ökat med 
2% jämfört med föregående år. 
I år anser 89% av 
vårdnadshavarna att de är 
trygga när deras barn är i 
skolan. Vårdnadshavare som 
har pojkar är generellt 
tryggare jämfört med 
vårdnadshavare till flickor. 

 

  Andelen vårdnadshavare som 
anser att deras barn känner sig 
tryggt i barngruppen ska 
årligen öka för att 2022 vara 
minst 98% 

Årets resultat visar att 95% av 
vårdnadshavarna anser att 
deras barn är tryggt i 
barngruppen. Resultatet har 
sjunkit med ett par 
procentenheter. 

 

  Andelen vårdnadshavare som 
känner sig trygga när deras 
barn är i förskolan eller hos 
dagbarnvårdare ska årligen 
öka för att 2022 vara minst 
98% 

98% av vårdnadshavarna 
känner sig trygga när deras 
barn är i förskolan vilket 
innebär att målet är uppnått. 

 

 

 

Skolfrånvaron ska minska. 

Skolfrånvaron har under hela pandemin varit högre än tidigare år. De 
restriktioner som gällde under 2021 gjorde att frånvaron i Hallsbergs kommuns 
skolor varierade i stor utsträckning mellan skolenheter under enskilda dagar och 
veckor. En stor andel av våra elever hade en sjukfrånvaro på mer än 10 procent. 
Innan utbrottet av pandemin hade flera skolor påbörjat ett arbete med att öka 
skolnärvaron och fokusera på ett förebyggande och främjande arbete. Detta 
långsiktiga arbete har inte kunnat upprätthållas i och med pandemin och tyvärr 
inte gett några positiva resultat. 

Under året har en socialpedagog varit anställd på en av högstadieskolorna. Det 
närvarofrämjande arbetet som genomförts bör ses ur en större komplexitet och 
har inte följts upp utifrån denna specifika yrkesroll. 

Hallsbergs kommun deltar i ett projekt tillsammans med övriga kommuner i länet 
som handlar om att Främja Närvaro och Förebygga Frånvaro (FNoFF). Syftet med 
projektet är att generera ett ökat fokus på främjande och förebyggande arbete 
kopplat till skolnärvaro i kommunerna i Region Örebro län. Det övergripande 
målet för projektet är att minska psykisk ohälsa hos barn och unga i regionen 
genom att de får en positiv och fungerande skolgång som i sin tur leder till ökad 
måluppfyllelse. 

Öka tryggheten i förskola och skola. 

Elevernas upplevda trygghet har ökat på tre av sju skolor och på övriga fyra skolor 
har den upplevda tryggheten minskat något i jämförelse med tidigare år. För 
eleverna i de yngre årskurserna har tryggheten sjunkit något samtidigt som den 
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ökat bland de äldre eleverna. Förändringar av personal i arbetslag, byte av 
rektorer och motsättningar mellan elevgrupper tillsammans med situationen med 
den rådande pandemin har påverkat tryggheten. Det framgår av elevenkäten att 
flickor känner sig mindre trygga på både på mellanstadiet och högstadiet än 
pojkar, trots att pojkar förekommer oftare i konflikter på skoltid. 
På elevinitiativ har bildningsnämnden beslutat att ge högstadieskolorna möjlighet 
att installera kamerabevakning inomhus som ett led i det trygghetsskapande 
arbetet. 

Vårdnadshavarnas upplevda trygghet när barnen är i skolan har minskat med 
cirka en procentenhet i den skolövergripande sammanställningen i jämförelse med 
tidigare år. Förvaltningen befarade en betydligt lägre trygghet hos 
vårdnadshavarna då formerna för samverkan med vårdnadshavare påverkats 
reellt av pandemin. Lärare har fått tänka om och hantera nya kanaler i samverkan 
då varken utvecklingssamtal eller föräldramöten har kunnat genomföras på 
traditionellt vis. Även möjligheten att komma in i skolan och på fritids vid 
hämtning och lämning har tagits bort under pandemin vilket annars är en naturlig 
mötesplats för pedagoger och vårdnadshavare till våra yngre elever. Resultaten 
varierar mellan skolorna och en del skolor har läget till trots lyckats höja sina 
resultat inom området. 

Samtliga förskolor presenterar mycket höga resultat gällande båda mätetalen. 
Inget resultat är under 90 procent. Gällande målet kring att andelen 
vårdnadshavare ska känna sig trygga när deras barn är i förskola eller hos 
dagbarnvårdare når de allra flesta förskolorna 98 procent. 

De flesta förskoleområden lyfter dock att det är en lägre svarsfrekvens bland 
vårdnadshavare i förskolan än tidigare år. Detta beror troligtvis på att de inte 
kunnat fylla i enkäten på plats i verksamheten på grund av pandemin. Vid vissa 
förskolor är svarsfrekvensen så låg att ett enskilt svar avgör om resultaten hamnar 
under eller över målet. 

2.5 LIVSLÅNGT LÄRANDE 
 

Nämndmål Indikator Kommentar 

Kunskapsresultaten i 
grundskolan ska årligen öka. 

Andelen elever som är 
behöriga till nationellt 
gymnasieprogram ska årligen 
öka för att 2022 vara bland de 
50 procent bästa i landet. 

73% av eleverna är behöriga 
till nationellt 
gymnasieprogram. Resultat 
ligger i linje med förra året. 

Andelen elever i skolår 9, som 
nått kunskapskraven i alla 
ämnen ska årligen öka 

Andelen elever som når 
 

kunskapskraven i samtliga 
ämnen har ökat med två 
procentenheter. 

Meritpoängen i skolår 9 ska 
årligen öka. 

Den genomsnittliga 
 

meritpoängen för eleverna i 
skolår 9 är 200,6 vilket är en 
ökning från föregående år. 

Meritpoängen i skolår 6 ska 
årligen öka. 

Detta är förvaltningens 
statistik över utfallet för 2021. 

Andelen elever i skolår 6, som 
nått kunskapskraven i alla 
ämnen ska årligen öka 

Resultatet är en procentenhet 
bättre jämfört med föregående 
år. 69,7% av eleverna i årskurs 
6 nådde kunskapskraven i alla 
ämnen. 
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Nämndmål Indikator Kommentar  

 Skillnaden i meritpoäng mellan 
pojkar och flickor ska 
utjämnas. 

Skillnaden i meritpoäng i 
skolår 6 mellan flickors och 
pojkars resultat är 38 poäng, 
föregående år var 
motsvarande skillnad 30 
poäng. Skillnaden i meritpoäng 
för årskurs 9 är 12 poäng och 
föregående år var skillnaden 
26 poäng. På samtliga skolor 
har flickorna ett högre 
meritpoäng jämfört med 
pojkarna. 

 

 
 Alla barn ska kunna läsa i 

skolår 1.Tidig upptäckt – tidig 
insats! 

Andelen elever som kan läsa 
när de lämnar skolår 1, ska 
årligen öka för att 2022 vara 
100 procent. 

Tre skolor anger i sina 
kvalitetsredovisningar att 
målet är uppnått, övriga skolor 
har delvis uppnått målet. Vi 
har inget underlag som 
presenterar utfallet i procent. 

 
 

 
 Matematikresultaten ska 

förbättras 
Andelen elever som klarar 
nationella proven i matematik i 
skolår 3 ska årligen öka för att 
2022 vara 100 procent. 

Provet består av nio delprov 
och på åtta av dessa har 77% 
- 87% av eleverna klarat 
poänggränsen för att bli 
godkänd på delprovet. 60% av 
eleverna har klarar samtliga 
delprov eller missat 
poänggränsen på ett av 
delproven. Resultaten varierar 
mellan skolorna. 

 

 

  Andelen elever som klarar 
nationella proven i matematik i 
skolår 9 ska årligen öka för att 
2022 vara 100 procent. 

De nationella proven i 
matematik för årskurs 9 
genomfördes ej detta läsår. 

 
 

  Andelen elever som klarar 
Skolverkets diagnos "Hitta 
matematiken" ska årligen öka 
för att 2022 vara 100 procent. 

En skola anger i sin 
kvalitetsredovisning att målet 
är uppnått, övriga skolor har 
delvis uppnått målet. Det finns 
inget underlag som 
presenterar resultatet i 
procent. 

 
 

 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka. 

Stora insatser har gjorts för att fler elever skulle bli gymnasiebehöriga. Eleverna 
har getts möjlighet att arbeta i anpassade grupper utifrån sina förutsättningar och 
behov. Gällande målet att andelen elever som är behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram årligen ska öka så ligger behörigheten på samma nivå som 
föregående år, 73 procent. De senaste tre åren har behörigheten legat på en reellt 
lägre nivå än tidigare år. Under lovskolan (sommarlovets två första veckor) 
lyckades flera elever höja sina betyg vilket gjorde att de blev behöriga till något av 
gymnasieskolans nationella program. I år är det färre elever än tidigare som har 
matematiken som det enda ämnet som saknas för att få gymnasiebehörighet. 
Sammanlagt fyra matematiklärare har en del av sina tjänster som 
matematikutvecklare och som uppdrag att driva på arbetet med att 
förändra/utveckla matematikundervisningen redan från tidiga åldrar. 

Gällande målet att andelen elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla 
ämnen årligen ska öka så skedde en ökning detta läsår med 1,6 procent från 60,3 
procent (19/20) till 61,7 procent (20/21). 

Gällande målet att meritpoängen i årskurs 9 årligen ska öka så skedde en markant 
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ökning från 186,4 (19/20) till 200,6 (20/21). 

På grund av pandemin har elever har varit frånvarande i högre utsträckning 
jämfört med tidigare år vilket kan ha påverkat elevernas måluppfyllelse negativt. 
Utifrån vårens resultat är det tydligt att elever med en högre frånvaro har lägre 
gymnasiebehörighet och ett lägre meritvärde vilket synliggör vikten av ett 
närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbete i alla åldrar. I årskurs 9 har 
andelen nyinvandrade elever varit något högre jämfört med övriga årskurser vilket 
innebär att de eleverna har haft kortare tid att tillgodogöra sig undervisningen och 
svårare att nå målen. Måluppfyllelsen i svenska som andraspråk ligger på 65 
procent och är det ämnet som eleverna når lägst måluppfyllelse inom. Statistiken 
runt nyinvandrade elever visar även en reell skillnad mellan pojkar och flickor i 
andel som når kunskapskraven inom alla ämnen och meritpoängen. I både årskurs 
6 och 9 når nyinvandrade flickor en högre måluppfyllelse i jämförelse med 
nyinvandrade pojkarna. Att utjämna skillnaderna i måluppfyllelse är därför ett 
identifierat utvecklingsområden på de skolorna med högst andel nyinvandrade 
elever. Även hög frånvaro bland personal och svårighet att rekrytera vikarier har 
bidragit till att ordinarie undervisning inte alltid har kunnat genomföras som 
planerat. Att meritpoängen stigit markant trots att andelen elever som nått 
kunskapskraven i alla ämnen inte ökat tyder på att eleverna som når målen når en 
högre måluppfyllelse och att det har varit svårare att anpassa undervisningen för 
elever i behov av stöd. Detta stämmer väl överens med den nationella analysen av 
årets resultat. 

Gällande att meritpoängen i årskurs 6 årligen ska öka finns ingen nationell statistik 
att hänvisa till. Förvaltningens interna statistik visar att resultatet för 20/21 var 
205,8 poäng i jämförelse med året innan då resultatet var 203,0 poäng. 69,7 
procent av eleverna i årskurs 6 nådde kunskapskraven i samtliga ämnen vilket är 
en höjning på 1 procent jämfört med föregående år. 

Gällande att skillnaden i meritpoäng mellan pojkar och flickor ska utjämnas 
varierar resultaten mellan olika skolor mellan pojkars och flickors resultat. 
Utslaget över samtliga skolor är skillnaden 38 poäng i årskurs 6 och skillnaden är 
12 poäng i årskurs 9. Skillnaden har ökat i jämförelse med förra läsåret för årskurs 
6 då motsvarande resultat var 30 poäng men i årskurs 9 har resultatet förbättrats 
där skillnaden föregående läsår var 26 poäng. På samtliga skolor har flickorna ett 
högre meritvärde än pojkar. 

Pandemin har haft stor påverkan på verksamheten under läsåret då flertalet skolor 
drabbats av större utbrott bland både elever och personal. Rektorer har berättat 
om stressade lärare som oroat sig över att de inte hunnit komma så långt i 
undervisningen som de planerat samt att kvaliteten i undervisningen periodvis 
blivit lidande utifrån stora bortfall bland ordinarie personal. Pandemin har också 
inneburit att skolorna har varit tvungna att göra olika typer av anpassningar och 
snabba förändringar i verksamheten som kan antas påverka elevernas 
måluppfyllelse och trygghet. Förvaltningen har tydligt identifierat ett samband 
mellan hög frånvaro och låga resultat för eleverna i årskurs 9. 

Gällande mätetalet att andelen elever som klarar nationella proven i matematik i 
årskurs 3 årligen ska öka så anger en del av skolorna att målet är delvis uppfyllt 
medan övriga anger ej uppfyllt. Dock skiljer sig resultaten kraftigt vad gäller de 
olika delproven där eleverna når högst resultat på den muntliga delen och lägst 
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resultat på provet som handlar om skriftliga räknemetoder. 

Nationella proven i matematik för årskurs 9 genomfördes inte under föregående 
läsår på grund av pandemin. Andelen elever i årskurs 9 som uppnått 
kunskapskraven i matematik har under de senaste två åren ökat med 9,4 procent, 
från 70,5 procent till 79,9 procent. Det är färre elever än tidigare år som har 
matematiken som det enda ämnet som saknas för att nå gymnasiebehörighet. 

Hitta matematiken i förskoleklassen är ett kartläggningsmaterial som läraren ska 
använda för att se var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling och anpassa 
undervisningen utifrån det. Det ska också vara ett underlag för att tidigt identifiera 
elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De flesta skolor har inte 
redovisat något resultat under detta mål. 

2.6 ALLAS INFLYTANDE 
 

Nämndmål Indikator Kommentar  

 Elevers inflytande i 
undervisningen ska årligen 
öka. 

Att lärarna tar hänsyn till 
elevernas åsikter ska årligen 
öka för att 2022 vara minst 
80%. 

78 % av eleverna anser att 
lärarna tar hänsyn till deras 
åsikter vilket är en ökning från 
förra året. Resultatet anges 
utifrån svaren på elevenkäten i 
årskurs 3-9. 

 

  Elevrådet får vara med och 
påverka om saker som är 
viktiga för eleverna på skolan. 
inflytandet ska årligen öka för 
att 2022 vara 100% 

74,4% anser att elevrådet får 
vara med och påverka saker 
som är viktiga. Resultat är 
lägre än föregående år och 
resultatet anges utifrån svaren 
på elevenkäten i årskurs 3-9. 

 

 

 

 Föreningar som arbetar aktivt 
med barn, unga, integration 
och mångfald ska stimuleras. 

Andelen föreningar som får det 
högre aktivitetsbidraget ska 
årligen öka, för att 2022 vara 
50 procent. 

Pandemin har gjort att 
föreningarna inte har haft lika 
mycket verksamhet och i sina 
verksamhetsplaner inte 
redovisat att de har arbetat 
aktivt med dessa frågor. 

 

 

Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka. 

Samtliga skolor når målet om att 80 procent av eleverna upplever sig ha inflytande 
över undervisningen. Elevernas upplevelse av elevrådets möjlighet att påverka är 
något lägre. Resultatet bedöms vara en effekt av pandemin med tanke på att elever 
inte kunnat träffas över klassgränserna i samma utsträckning samt att personal 
varit sjuk, möten har behövts ställas in och mentorstiden har minskat. 

2.7 GOD SERVICE 
 

Nämndmål Indikator Kommentar 

Vi ska ha en förskola som tar 
hänsyn till våra medborgares 
behov av barnomsorg alla tider 
på dygnet. 

Föräldrarnas nöjdhet med 
förskolans tillgänglighet ska 
årligen öka för att 2022 vara 
minst 98% 

95% av vårdnadshavarna är 
nöjda med förskolans 
tillgänglighet. Den stora 
skillnaden jämfört med förra 
årets resultat är att det är fler 
(2,5%) som angett 
svarsalternativet "ingen 
uppfattning/vet ej" 

Vårdnadshavare, barn och 
elever ska vara nöjda med 
bemötandet i våra förskolor 
och skolor. 

Vårdnadshavares nöjdhet med 
bemötande ska årligen öka för 
att 2022 vara minst 98% 

99 % av vårdnadshavarna i 
förskolan är nöjda med 
bemötandet. Resultatet 
redovisas utifrån svaret på 
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Nämndmål Indikator Kommentar 

 påståendet "Personalen 
bemöter mig på ett bra sätt". 
83 % av vårdnadshavarna i 
skolan är nöjda med 
bemötandet. Resultatet 
redovisas utifrån svaret på 
påståendet "Personalen är 
intresserade av att ha en bra 
kontakt med mig". Gemensamt 
resultat för vårdnadshavares 
nöjdhet med bemötandet inom 
förskola och skola är 91 %. 

Där nöjdheten bland vårdnadshavare i skolan har minskat anges pandemin som en 
orsak då samtliga föräldramöten antingen ställts in eller hållits digitalt samt att 
utvecklingssamtalen genomfördes digitalt. Haldor som är förvaltningens 
lärplattform lyfts som en negativ påverkansfaktor då kommunikationen med 
vårdnadshavare inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. 
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3 Väsentliga personalförhållanden 

3.1 Antal anställda 

Vid årets slut var totalt 598 (559) medarbetare anställd inom förvaltningen 
(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på 
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 78,4% (78,5%) kvinnor och 
21,6% (21,5%) män. 

3.2 Frisknärvaro och sjukfrånvaro 

Av samtliga medarbetare har 50 % (44%) varit sjuka 5 dagar eller färre under året, 
s.k. frisknärvaro. 

Den pandemi Covid -19 som drabbat landet under stora delar av 2020 fortsatte 
under 2021 och drabbade även Hallsberg och medarbetarna här. Sjukfrånvaron 
har ökat också mellan 2020–2021.Långtidsjukfrånvaron, dvs frånvaron över 60 
dagar har också ökat något. Det har varit väldigt viktigt att vara hemma från jobbet 
vid minsta sjukdomskänsla och det har regionens smittskydd påtalat och det har vi 
som arbetsgivare följt. Under sommaren såg vi att sjukfrånvaron minskade för att 
sen öka igen under hösten. Till allra största delen beror det på pandemin. 

 

Sjukfrånvaro 
2021-12- 
31 

2020-12- 
31 

2019-12- 
31 

2018-12- 
31 

2017-12- 
31 

Total sjukfrånvaro/sammanlagd 
ordinarie arbetstid 

7,55 7,18 5,39 5,47 6.52 

Långtidssjukfrånvaro >60 dagar 22,69 18,52 29,03 29.10 36.71 
Total sjukfrånvaro kvinnor 8,51 7,89 6,09 6,15 7.41 
Total sjukfrånvaro män 4,08 4,64 2,7 2,81 3,02 
Total sjukfrånvaro -29 år 8,26 6,79 4,10 4,18 5.47 
Total sjukfrånvaro 30-49 år 7,13 6,66 4,86 4,90 5,97 
Total sjukfrånvaro 50 år - 7,91 8,10 6,92 6.98 7.64 

 

 
3.3 Arbetsskador och tillbud 

De flesta arbetsskador beror på olycksfall, de flesta är fallolyckor eller 
felbelastning. Vad gäller tillbuden så är det hot från elever. Övrigt kan vara olika 
saker tex öppna fönster, olåsta dörrar, lösa skåp etc. 

 

Arbetsskador 21 Tillbud 32 

pga sjukdom 0 Hot 7 
pga olycksfall 19 Övrigt 25 
pga färdolycksfall 1   

pga hot och våld 1   

 
 

3.4 Personalomsättning och kompetensförsörjning 

Det är 66 (52) medarbetare som lämnat sin tjänst inom bildningsförvaltningen. Av 
dem har 13 (9) fått en ny tjänst inom förvaltningen, 34 (29) slutat på egen begäran, 
11 (3) har gått i pension och 7 medarbetare har lämnat förvaltningen pga. att 
förordnandet upphört samt 1 medarbetare har avlidit. 
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En arbetsgrupp för kompetensförsörjning har arbetat under året. Det är ett 
pågående och mycket viktigt arbete att trygga kompetensförsörjningen. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2022. Vid rekrytering har det framförallt varit 
behöriga lärare samt förskollärare som annonserats efter. 

3.5 Pensionsavgångar 

Beräknade pensionsavgångar 2022–2031, beräkning av pensionsålder följer LAS, 
medarbetare har rätt att kvarstå i anställning tom 68 år och from 2023 är det 69 
år. 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Totalt 

1 1 0 5 7 11 5 6 14 10 59 

 

 
3.6 Löneöversyn 

Löneöversynen för 2021 fungerade i stort sett enligt plan. Årets lönekartläggning 
visade osakliga löneskillnader mellan könen i en grupp. Den kommer att rättas till 
under en treårs period. 

3.7 Personalförmåner 

Hallsbergs kommuns erbjuder några personalförmåner såsom flextidsavtal, 
växling för fler semesterdagar, förmånscykel, personalbil och friskvårdsbidrag. 
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4 Omvärldsanalys 

4.1 Covid-19 - effekter 

Förskola och skola 

Hela verksamhetsåret har till stora delar präglats av Covid-19. Förskola och skola 
har haft det ansträngt med tanke på högre frånvaro bland både barn, elever och 
personal, vissa enheter mer drabbade än andra. Förskolor och grundskolor var 
öppna under hela läsåret och förvaltningen har nogsamt följt de restriktioner som 
funnits både på nationell och lokal nivå. Hög smittspridning ledde till att viss 
undervisning genomfördes via fjärr- eller distansundervisning. Trots att 
smittspridningen varierat under året har rådande restriktioner fortsatt inneburit 
en ansträngd situation utifrån hög personalfrånvaro och svårigheter att rekrytera 
vikarier. 

Pandemin har också inneburit att skolorna har varit tvungna att göra olika typer av 
anpassningar och snabba förändringar i verksamheten vilket kan antas påverka 
både elevernas måluppfyllelse och trygghet. Förvaltningen har tydligt identifierat 
ett samband mellan hög frånvaro och låga resultat för eleverna i årskurs 9. Att 
meritpoängen stigit trots att andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen 
inte ökat tyder på att eleverna som når målen når en högre måluppfyllelse och att 
det har varit svårare att anpassa undervisningen för elever i behov av stöd. Detta 
stämmer väl överens med den nationella analysen av årets resultat. 

Verksamheternas kommunikation med vårdnadshavare som sker regelbundet vid 
hämtning och lämning, under utvecklingssamtal samt vid föräldramöten har 
påverkats kraftigt då vårdnadshavares möjligheter att komma in i lokalerna 
behövt begränsats, utvecklingssamtal har genomförts digitalt och föräldramöten i 
flera fall behövt ställas in. Trivselenkäter från våren har visat en minskad trygghet 
bland elever i yngre åldrar medan vårdnadshavares trygghet med barn både i 
förskolan och skolan fortsatt varit hög. 

Pandemin har haft stor påverkan på de kompetensinsatser som planerats. Flera 
insatser har skjutits upp, andra har ställts in och en del har fått genomföras på 
annat sätt, ofta digitalt. Inom de förvaltningsövergripande insatserna har 
prioriteringar gjorts och ett aktivitetsschema har skapats för att säkerställa en 
ökad transparens och möjliggöra för anpassade lösningar. 

Det genomfördes inga större samlingar med personal under hela året. Samtliga 
större arrangemang och sammankomster har ställts in eller genomförts på annat 
sätt. 

Kulturavdelningen 

Samtliga verksamheter inom kulturavdelningen har blivit starkt påverkade av den 
pågående pandemin. Planeringen har fått ställas om, aktiviteterna har flyttas fram 
och mycket har fått ställas in. De evenemang, guidningar och aktiviteter som 
kunnat genomföras har begränsats kraftigt i antalet gäster/deltagare. 

Kulturskolans undervisning har periodvis bedrivits digitalt och på distans. Några 
digitala evenemang genomfördes för att eleverna på något sätt skulle få visa upp 
vad de lärt sig. 

Kulturskolans övergripande mål för all verksamhet i grundskolan är att alla barn 
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ska få möjlighet att komma i kontakt med kulturskolan oavsett bakgrund eller var 
man bor. På grund av pandemin så har kulturskolans pedagoger inte kunnat 
besöka alla skolor som de brukar. Det innebär att målet inte har uppnåtts. 

Även biblioteksverksamheten påverkades under hela 2021 på olika sätt av 
pandemin. Under början av året behövde alla besök bokas in i förväg, därefter 
infördes maxantal för besökare samtidigt. Flera lösningar genomfördes för att 
möjliggöra för alla invånare att låna böcker, bland annat bokkassar att hämta vid 
bibliotekets ytterdörr, hemleverans, inga förseningsavgifter och återlämning 
dygnet runt via bokinkast. När restriktionerna lättades i slutet av september togs 
begränsningarna av maximalt antal personer i biblioteket bort och öppettiderna på 
Hallsbergs bibliotek var i stort sett som innan pandemin. 

Verksamheten på skolbiblioteken har i stort sett fungerat som vanligt, men 
påverkades förstås också av hög personalfrånvaro och vissa restriktioner på 
skolorna. 

Fritidsavdelningen 

Pandemin medförde stor påverkan för fritidsverksamheterna i kommunen och det 
mesta var negativt, med stängda hallar, inställda evenemang, minskad 
föreningsverksamhet och så vidare som följd. 

Trenden där kommunens invånare allt oftare tog för sig av vad kommunen kan 
erbjuda i form av motionsspår, vandringsleder, badplatser, utegym, driving-range 
och grillplatser fortsatte och förstärktes. 

Alléhallen hölls stängt inledningsvis ända till smittskyddsläget förbättrades och 
öppnade åter i juni. Naturligtvis påverkades antalet besökare negativt men sedan 
öppnandet har besöksfrekvensen varit normal. 
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5 Förväntad utveckling 

Hallsbergs kommun växer vilket innebär fler barn och elever i våra verksamheter. 
Utmaningen för förvaltningen framåt består av att ha en verksamhet som håller 
hög kvalitet och bidrar till en ökad måluppfyllelse för våra barn och elever utifrån 
de fastställda ekonomiska ramarna. Förvaltningen arbetar för att alla barn och 
elever som bor i kommunen väljer att gå i våra förskolor och skolor. Tillsammans 
behöver vi hjälpas åt sprida goda rykten om våra verksamheter. 

Inför 2022 har kommunfullmäktige, i de gemensamma 
planeringsförutsättningarna, beslutat att tillföra 1 000 kr per elev i årskurs F-9 i 
nivåhöjning av elevpengen, vilket totalt är 2 070 tkr. Denna nivåhöjning ligger med 
framöver och är utöver de resurser förvaltningen får för ökat barn- och elevantal. 

Under de senaste åren har bildningsnämnden behövt utökade ramar för att kunna 
bibehålla pedagogtätheten i förskola och skola. Många av dagens statsbidrag är 
konstruerade så att antal pedagoger i förhållande till antal barn inte får sjunka, 
statsbidragen ska leda till utveckling och inte täcka kommunens tillväxt. Det har 
blivit allt svårare att göra prognoser över hur antalet barn och elever kommer att 
utvecklas under kommande år. 

Det finns fortsatt brist på lokaler även om stora insatser görs för att hitta de bästa 
lösningarna. Kommunstyrelsen har initierat en kapacitetsutredning som blir ett 
viktigt underlag i planeringen av skolornas organisation framöver. 

Förvaltningens viktigaste uppgift är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola, 
det vill säga ge barn och elever de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs 
för att fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle samt förbereda dem 
för vidare utbildning och arbetsliv. Stora ansträngningar görs verksamheterna 
men fortfarande är det allt för många elever som efter nio år i våra grundskolor 
inte klarar de nationella kunskapskraven i alla ämnen. Tyvärr så är inte heller alla 
elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Ju högre närvaro eleverna har 
desto större möjligheter har de till ökad måluppfyllelse vilket innebär att det 
måste arbetas aktivt med att främja närvaro och förebygga frånvaro. Ytterligare en 
del i att öka måluppfyllelsen är förvaltningens och verksamheternas arbete med 
att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra undervisningens 
kvalitet och därigenom öka elevernas måluppfyllelse. 

En viktig förutsättning för att förvaltningen ska lyckas är att kunna rekrytera och 
behålla personal med rätt kompetens för uppdraget. Det har blivit svårare under 
de senaste åren och svårigheterna förväntas öka även de kommande åren, bland 
annat med tanke på kommande pensionsavgångar. Det är en utmaning som måste 
hanteras och arbetas med för att säkra kompetensförsörjningen framöver. 

Samarbetet internt och externt blir avgörande både för kvalitet och ekonomi. För 
en långsiktig och hållbar lösning behöver samarbetet internt utvecklas. Alla 
behöver tillsammans arbeta med att se kommunen som ett och inte var förvaltning 
för sig. 

Effekterna av pandemin gällande elevernas måluppfyllelse och verksamheternas 
kvalitet är något som behöver hanteras och analyseras djupare framöver. De 
positiva effekterna av pandemin som märks är att förvaltningens arbete med 
digitalisering har utvecklats genom fjärrundervisning, digitala möten och en ökad 
trygghet i användandet av de digitala systemen. En utmaning i arbetet med 
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digitalisering framåt är att förvaltningens system och lärplattformar ska fungera 
optimalt och vara ett stöd i arbetet med att utveckla våra verksamheter och 
arbetssätt. 

I takt med ökat antal kommuninvånare behöver beläggningen i kommunens 
idrotts-anläggningar ses över så att behovet av tillgång till anläggningar stämmer 
överens med tillgången på lokaler. Det kan bli nödvändigt med utökat stöd till 
föreningslivet då deras medlemsantal och stödbehov antas öka. 
Fritidsgårdsverksamheten i ungdomshuset Kuben är redan idag trångbodd och 
med större årskullar bland ungdomar finns en utmaning i att organisera 
verksamheten med en fortsatt hög kvalitet i befintliga lokaler. 

Framtidens behov av kulturutbud, bibliotek, kulturskola, kulturella/sociala 
mötesplatser samt lokaler för civilsamhället i Hallsbergs kommun påverkas av 
antalet invånare. 

Redan idag har kommunen lång kö till flertalet aktiviteter på kulturskolan, och den 
ökar i takt med ett ökat antal invånare. Framförallt kommer större krav ställas på 
tillgång till lokaler för att kunna ta emot fler elever och kunna erbjuda flera olika 
ämnen. 

I kommunen saknas en mötesplats både för civilsamhället och för kommunalt 
anordnade kulturaktiviteter. Det är en stor utmaning för de som arrangerar 
kulturaktiviteter att hitta mötesplatser så invånarna i Hallsbergs kommun kan 
erbjudas varierande kulturella upplevelser med hög kvalitet. 

Kostnaden för andra kommunala och fristående verksamheter har ökat och ser 
även ut att fortsätta öka framöver (skolskjutsar inkluderat). Vårdnadshavare gör 
ett val om var barnet ska gå i skolan utifrån det fria skolvalet. 
Bildningsförvaltningen ser en tendens att valen sker redan i yngre åldrar jämfört 
med hur det sett ut tidigare. Hallsbergs kommun har ett viktigt arbete framför sig 
med att arbeta för att vårdnadshavare väljer att ha kvar sina barn inom 
kommunens verksamheter. 

Hallsbergs kommun har ingen egen grundsärskola och därför placeras elever 
framför allt i Kumla kommun. Utifrån Bildningsförvaltningens prognos kommer 
antalet elever som skrivs in i grundsärskolan att öka framöver vilket medför att 
kostnaderna också kommer att öka. Dialog pågår tillsammans med Kumla kommun 
kring dessa frågor. 
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6 Ekonomi 

6.1 Driftredovisning Bildningsnämnd 
 

DRIFT 
Belopp i tkr Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 76 740 91 093 65 999 25 094 
Kostnader -429 376 -455 998 -430 363 -25 635 
-varav personal -272 180 -287 940 -275 506 -12 434 
-varav kapital -2 796 -3 146 -3 017 -129 
-varav lokal -64 525 -67 808 -66 982 -826 
-varav övrigt -89 875 -97 103 -84 859 -12 244 

Totalt -352 636 -364 905 -364 364 -541 

 
 

VERKSAMHET 
Belopp i tkr Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Nämnd -310 -264 -326 62 
Kultur & förening -2 649 -2 809 -2 891 82 
Bibliotek -4 754 -4 725 -5 197 472 
Kulturskola -3 182 -3 298 -3 458 160 
Fritidsgårdar -2 146 -2 106 -2 466 360 
Fritid -15 309 -16 581 -16 447 -134 
Förskola/Öppna förskolan -93 274 -100 265 -106 682 6 417 
Nattis -1 358 -1 543 -1 247 -296 

Förskoleklass/Grundskola/Fritid 
shem 

-170 030 -177 045 -168 549 -8 496 

Ledning & administration -32 749 -28 513 -28 978 465 
Skolskjutsar -10 273 -11 276 -9 842 -1 434 
Elevstöd -10 912 -9 932 -12 529 2 597 
Särskilda insatser personal -735 -538 -1 409 871 
Modersmål -4 955 -6 010 -4 343 -1 667 
Ej fördelad budget 0 0 0 0 

Totalt -352 636 -364 905 -364 364 -541 

Utfallet för driftredovisningen år 2021 visar en avvikelse på - 541 tkr. 

Avvikelsen beror på att kostnaden för andra kommunala och fristående 
verksamheter har ökat. Under hösten 2021 började två elever på statlig 
specialskola. Information om detta tillkännagavs sent och har varit svårt att ha 
med i prognosen därav visar resultatet en negativ avvikelse. 

År 2021 har till stora delar påverkats av pandemin vad gäller ekonomi, 
verksamhet och personal. 

Bildningsförvaltningen har under året fått kompensation för sjuklöner, som är 
utfördelade till respektive enhet, (1,678 tkr), kompensation för minskade intäkter 
på fritidsavdelningen (4,189 tkr) samt budgetökning för en extra utbetalning av 
föreningsbidrag som är gjord (350 tkr). 

Flera av våra grundskolor redovisar negativa avvikelser. Orsakerna beror främst 
på behov av extra resurser barn i behov av särskilt stöd och till 
grundbemanningen. Rektorerna har anställt personal som är utöver 
tjänstefördelningen för att kunna möta elevernas behov och timvikarier har 
behövts i större utsträckning. 

Många av förskolorna redovisar positiva avvikelser och det beror på olika faktorer. 
Förskolorna inom samma geografiska område har ett bra samarbete där de vid 
behov stämmer av och hjälper varandra kring bemanning. Det har varit, och är 
fortfarande, svårt att rekrytera behöriga pedagoger till alla tjänster. 
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Kulturavdelningen visar en positiv avvikelse då verksamheten har fått ställa om, 
flytta fram och ställa in diverse evenemang och arrangemang. 
Biblioteksverksamheten har fått begränsa och anpassa sin verksamhet utifrån 
rådande läge. 

Fritidsavdelningen har drabbats hårt av pandemin då det varit stängda hallar och 
minskad föreningsverksamhet som följd samt en del inställda evenemang. Årets 
första fem månader höll Alléhallen stängt och då påverkades antalet besökare 
negativt, men sedan öppningen i januari har besöksfrekvensen varit normal. Tack 
vare kompensationen för minskade intäkter, pga. ovan, har avvikelsen minskat. 

Nattis, omsorg på obekväm arbetstid, redovisar en negativ avvikelse som beror på 
högre personalkostnader. 

Under ledning och administration ingår förvaltningens personal, licensavgifter, 
datorprogram, konsulter, utbildningar, statsbidrag med mera. Avvikelsen beror på 
diverse olika faktorer; högre intäkter, lägre personalkostnader och högre övriga 
kostnader såsom licensavgifter och datorprogram. 

Skolskjutsar visar en negativ avvikelse. En ny upphandling gjordes i våras där 
taxiavtalet blev bättre och kostnaderna har minskat medan skolskjutsar med buss 
fick ett mindre bra avtal och där har kostnaderna istället ökat. 

Elevstöd består till stora delar av personalkostnader för elevhälsa (skolsköterskor, 
psykologer, talpedagog, IT-pedagog), specialpedagoger, kuratorer samt ett 
statsbidrag som finansierar delar av dessa kostnader. Elevstöd visar en avvikelse 
då elevhälsan har haft personal frånvarande stora delar av året som inte ersatts av 
vikarier. Även ett statsbidrag där bidraget som beviljats blivit högre än budgeterat. 

Särskilda insatser personal består av budget för friskvård, rehabiliteringsinsatser, 
uppsägningskostnader samt personlig tjänst. Dessa medel har inte förbrukats i år 
därav en positiv avvikelse. 

Modersmål visar en negativ avvikelse på -1 666. Avvikelsen beror på att det är 
högre behov än budgeterat. Internt pågår en översyn kring organisering av 
studiehandledning och modersmål som förhoppningsvis kan ge positiv effekt på 
ekonomin. Modersmål delfinansieras idag med 1 mnkr från statsbidraget likvärdig 
skola samt 480 tkr från integrationsfonden hos social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen (SAF). 

Planeringsreserven som bildningsförvaltningen innehar, används för att till viss 
del täcka upp ökade måltidskostnader som det inte finns budget till. Dessa medel 
är tänkta att användas till andra oförutsedda kostnader. 
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6.2 Investeringsredovisning Bildningsnämnd 
 

INVESTERINGSPROJEKT 
Belopp i tkr Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

70000 Inventarier -927 -1 235 -1 600 365 
70008 Idrottsanläggningar -173 -372 -900 528 
70010 Fordon  -55 0 -55 

Totalt -1 100 -1 662 -2 500 838 

Utfallet för investeringsprojekten visar en positiv avvikelse på 838 tkr. 

Avvikelsen beror på att dessa medel inte använts under året pga. pandemin och 
förvaltningen har föreslagit en överföring till år 2022. 

Inventarier 

1,235 tkr av 1,600 tkr har använts till inköp av diverse inventarier. 

Den största investeringen har gjorts till Transtenskolan (497 tkr). Inköp av 
elevskåp, elevbord, markiser, bänkskivor och stolar till arbetsplatser för 
pedagoger. 

Investeringar så som bord, stolar, mattor, soffor, gardiner, lampor etc. har gjorts 
till förskolorna Björkängen, Norrgården, Kompassen, Vibytorp, Östansjö, Gullvivan, 
Falkvägen, Folkasbo samt Gläntan. 

Investeringar har även gjorts till Fredriksbergsskolan (centralsuganläggning till 
träslöjden) och Folkasboskolan (lärarpulpets). 

Bergööhuset har köpt in möbler till Cafét vid järnvägsutställningen. 

Kvarstående 365 tkr finns en plan på hur de ska användas under år 2022. 

Idrottsanläggningar 

372 tkr av 900 tkr har använts till olika investeringar. 

Inköp av fotbollsmål och rastplatsmöbler har gjorts. 

Renovering av Svennevads badplats, renovering av Gallbergssjön samt nytt 
underlag till elljusspår Stocksätter. 

Kvarstående 473 tkr finns en plan på hur de ska användas under år 2022. 

Fordon 

Inköp av bil som används av fritidsgården KUBEN samt kulturskolan. 
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7 Åtgärder för budget i balans 

Under hösten 2021 började två elever på statlig specialskola. Information om detta 
tillkännagavs sent och har varit svårt att ha med i prognosen därav visar resultatet 
en negativ avvikelse. 

Kostnaden för andra kommunala och fristående verksamheter har ökat och ser 
även ut att fortsätta öka framöver (skolskjutsar inkluderat). Vårdnadshavare gör 
ett val om var barnet ska gå i skolan utifrån det fria skolvalet. 

Bildningsförvaltningen ser en tendens att valen sker redan i yngre åldrar jämfört 
med hur det sett ut tidigare. Hallsbergs kommun har ett viktigt arbete framför sig 
med att arbeta för att vårdnadshavare väljer att ha kvar sina barn inom 
kommunens verksamheter. Hallsbergs kommun har ingen egen grundsärskola och 
därför placeras elever framför allt i Kumla kommun. 

Utifrån Bildningsförvaltningens prognos kommer antalet elever som skrivs in i 
grundsärskolan att öka framöver vilket medför att kostnaderna också kommer att 
öka. Dialog pågår tillsammans med Kumla kommun kring dessa frågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 3 - Återrapportering av den interna kontrollen år 2021 
(21/BIN/115)

Ärendebeskrivning 
Återrapportering av intern kontroll som har genomförts under år 2021.

 Beslutsunderlaget biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde 1 februari.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 3 2022) 
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden, då beslutsunderlag 
saknas.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Reglerna för uppvisande av 
belastningsregister har ändrats, förvaltningens rutiner har därför också förändrats. På punkt 
2.2.2 har rektorerna har svarar på olika sätt. Förvaltningen tar med den punkten tillbaka till 
rektorerna för att informera hur den ska utföras.

Oscar Lundqvist (SD) noterar att några punkter saknar sannolikhet. Bildningsförvaltningen 
ser över det till nästkommande plan.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att
 1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2021 
godkänns.
 2. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2021 för bildningsnämnden överlämnas 
till kommunstyrelsen.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att
 1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2021 
godkänns.
 2. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2021 för bildningsnämnden överlämnas 
till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Intern kontroll 2021
 Internkontrollrapport 2021 bildningsförvaltningen

Expedieras till  
Ekonomiavdelningen
 Samtliga chefer inom bildningsförvaltningen
 Administrationen förskola/skola
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Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-01-12 Dnr:21/BIN/115 

Återrapportering av den interna kontrollen år 2021

Ärendebeskrivning 
Återrapportering av intern kontroll som har genomförts under år 2021. 

Beslutsunderlaget biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde 1 februari.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås besluta att 
1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2021 godkänns.
2. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2021 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. Det är varje 
nämnds ansvar att årligen anta en intern kontrollplan. Den interna kontrollen avser ekonomiska, 
administrativa och övriga rutiner samt beslut i verksamheter inom bildningsnämnden. Kontrollplanen 
visar vilka områden och rutiner som kontroll ska göras på under ett år. Planen är uppdelad i fyra 
övergripande områden: ekonomi, personal, administration och verksamhetsspecifik. Förvaltningen 
rapporterar utfallet av interna kontroller som har genomförts under första halvåret till nämnden i 
samband med behandling av delårsrapporten. I samband med nämndens behandling av 
verksamhetsberättelsen rapporterar förvaltningen en sammanställning av resultaten av årets interna 
kontroller. 

Barnets bästa – Rapporten 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 Lena Wahlman

Förvaltningschef Ekonomisekreterare

Bilagor
Internkontroll rapport helår 2021 Bildningsförvaltningen
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun 

1.1 Styrande dokument 

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation 
med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens 
rapporteringsskyldighet. 
Av riktlinjerna framgår följande: 

• Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. 
• Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta 

om sådana. 
• Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen. 
• Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och 

kommunstyrelsen. 
• Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda 

interna kontrollplanen. 
• Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års 

granskning/uppföljning av den interna kontrollen. 

1.2 Organisation 

Enligt riktlinjerna punkt 1.2 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta 
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens 
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. 
Vidare framgår av punkt 1.3 att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 

• En organisation upprättas för den interna kontrollen 
• Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen 

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 
god intern kontroll kan upprätthållas. 
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Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 

1.3 Riskbedömningsmatris 
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  1 2 3 4 

  Konsekvens 
 

Allvarlig 
Kännbar 
Lindrig 

Försumbar 
 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel uppstår) 

Allvarlig (uppfattas som 
allvarlig för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun)  

3 Möjlig (det finns en möjlig 
risk) 

Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten) 

Lindrig (uppfattas som liten 
för intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun) 

1 Osannolik (risken är så gått 
som obefintlig) 

Försumbar (är obetydlig för 
intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun)  

 

 

Allvarlig Kännbar Lindrig Totalt: 13 

12 5 4 2 1 
13 11 10 

9 8 7 6 3 

3 2 8 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
Ekonomi 1  Att attestförteckningen inte överensstämmer 

med de attestanter, granskare och arbetsledare 
som är registrerade i ekonomisystemet UBW. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

 Att ekonomiavdelningen inte informeras vid 
förändringar av attestanter, granskare och 
arbetsledare. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

3  Att inköp inte sker hos de leverantörer som det 
finns ramavtal eller avtal med. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 

4  Att inte korrekt skol- och barnomsorgspeng 
erläggs för barn och elever som är folkbokförda i 
Hallsbergs kommun och som har plats i 
förskoleklass, grund- eller grundsärskola, 
förskola, annan pedagogisk verksamhet eller 
fritidshem i annan kommun eller i en fristående 
verksamhet. 
 

3. Möjlig 6 

5  Att policyn för personliga utlägg inte följs. 
 

3. Möjlig 6 

Personal 6  3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

7  Att undervisande personal inte har den 
kompetens som krävs. 
 

4. Allvarlig 12 

Administration 8  Att inte delegationsordning efterlevs och beslut 
anmäls till nämnd, kontrollen avser position 2.14 
(Plan mot kränkande behandling) i 
delegationsordningen. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

9  Att inte delegationsordning efterlevs och beslut 
anmäls till nämnd, kontrollen avser position 4.1 
(Undervisning om vad eleverna ska iaktta för 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Verksamhetsspecifik 10  Att elever inte får den garanterade 
undervisningstiden i grundskolan. 
 

4. Allvarlig 12 

11  Att inte ”Rutin för ökad skolnärvaro” följs. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

12  Att nämnden inte erhåller tema 1-4 från rektorer. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

13  Att skolan inte ger stöd till den elev som 
*riskerar att inte utvecklas i riktning mot 
kunskapsmålen i läroplanen *bedöms inte uppnå 
kunskapskraven *uppvisar andra svårigheter i 
sin skolsituation. Stöd ska ges enligt rutinen 
”Arbetsgång för arbetet med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram". 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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2 Uppföljning 

2.1 Område: Ekonomi 

2.1.1 Risk: Att attestförteckningen inte överensstämmer med de attestanter, granskare och arbetsledare som är 
registrerade i ekonomisystemet UBW. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att attestförteckningen överensstämmer med de attestanter, granskare och arbetsledare 
som är registrerade i ekonomisystemet UBW 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll sker genom att jämföra angivna personer i attestförteckningen med de som är registrerade i ekonomisystemet UBW. De roller som kontrolleras är granskare, ersättare för 
granskare, attestant, ersättare för attestant och arbetsledare. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonom 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonom  Inga avvikelser 2021-03-31  

Allkontroll 2 Ekonom  Inga avvikelser 2021-09-30  

2.1.2 Risk: Att ekonomiavdelningen inte informeras vid förändringar av attestanter, granskare och arbetsledare. 
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Kontrollmoment Enhet 
Att ekonomiavdelningen informeras vid förändringar av attestanter, granskare och 
arbetsledare 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Syfte med den interna kontrollen är att granska att gällande attestförteckning är uppdaterad. Administratör/ekonomisekreterare gör kontroll på de ansvar som denna i 
normalfallet ansvarar för i den mening att fylla i, och skicka blankett till ekonomiavdelningen när ändringar ska göras av person/roll i attestförteckning och ekonomisystem. 
Kontrollen innebär att granska att det är rätt namngivna personer i de olika rollerna på ansvaren i attestförteckningen. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Administratör (granskare), ekonomisekreterare 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomisekreterare 2021-04-30  

Allkontroll 1 Administratör 1 
Stocksätterskolan 

2021-04-30  

Allkontroll 1 Administratör 2 
Stocksätterskolan 

2021-04-30  

Allkontroll 1 Administratör 1 Transtenskolan 2021-04-30  

Allkontroll 1 Administratör 2 Transtenskolan 2021-04-30  

Allkontroll 1 Administratör 1 Folkasboskolan 2021-04-30  

Allkontroll 1 Administratör 2 Folkasboskolan 2021-04-30  

Allkontroll 2 Ekonomisekreterare 2021-10-31 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 1 

Allkontroll 2 Administratör 1 
Stocksätterskolan 

2021-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 2 
Stocksätterskolan 

2021-10-31 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 1 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 0 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Antal avvikelser arbetsledare: 0 

Allkontroll 2 Administratör 1 Transtenskolan 2021-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 2 Transtenskolan 2021-10-31 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 2 
Antal avvikelser arbetsledare: 0 

Allkontroll 2 Administratör 1 Folkasboskolan 2021-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 2 Folkasboskolan  Mindre avvikelser 2021-10-31 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 4 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2 Ekonomisekreterare: Ändring 
som skickades till ekonomiavdelningen under 
april 2021 har inte registrerats i 
attestförteckningen. Kontakt tas för rättelse i 
attestförteckningen. 

 Avslutad 2021-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 2 
Stocksätterskolan: Blankett ändring av 
attestant är skickad till ekonomiavdelningen. 

 Avslutad 2021-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 2 Transtenskolan: 
En rektor var inte borttagen som attestants 
ersättare (på två ansvar) fast rektorn slutade 
för flera år sedan. Blankett om ändring i UBW 
har skickats till ekonomiavdelningen. 

 Avslutad 2021-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 2 Folkasboskolan: 
Ett ändringsmeddelande skickas till 
ekonomiavdelningen gällande en person som 
är arbetsledare på fyra ansvar. 

 Avslutad 2021-10-31  

2.1.3 Risk: Att inköp inte sker hos de leverantörer som det finns ramavtal eller avtal med. 
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Kontrollmoment Enhet 
Att inköp sker hos de leverantörer som det finns ramavtal eller avtal med Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll att inköp sker hos leverantörer som det finns ramavtal eller avtal med. Genomförande av den interna kontrollen sker i juni och avser bokförda fakturor under  
perioden januari-maj 2021 samt i december och avser bokförda fakturor under perioden juni-november 2021. Kontroll görs på inköp av möbler (akt 7247) och lekmaterial (akt 
7975) till förskola och skola. Stickprov görs genom att slumpmässigt välja ut 20 fakturor, på samtliga ansvar inom bildningsförvaltningen, som har annan leverantör än de som 
kommunen har avtal med. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonom 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonom  Mindre avvikelser 2021-06-30 93 fakturor totalt med aktivitetskoderna men 

enbart 8 fakturor från ej avtalade leverantörer. 
Se Allkontroll 1A - 1C. 

Allkontroll 2 Ekonom  Mindre avvikelser 2021-12-31 84 fakturor totalt med aktivitetskoderna men 
16 fakturor från ej avtalade leverantörer. Se 
Allkontroll 2A - 2F. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Förskoleområde 3: Två fakturor. 
Orsak: Har missat att vi har avtal med annan 
leverantör. Åtgärd: Ta reda på rätt leverantör. 

2021-08-31  

Allkontroll 1B Förskoleområde 2: Tre fakturor. 
Orsak: Behövde vara snabbt, 
kompletteringshandling, ej likvärdig vara hos 
leverantör. Åtgärd: Framförhållning. 

2021-08-31  

Allkontroll 1C Förskoleområde 1: Tre fakturor. 
Orsak: Materialet har inte funnits hos vår 
avtalsleverantör. Åtgärd: Hitta liknande 
material hos våra avtalsleverantörer. 

2021-08-31  

Allkontroll 2A Stocksätterskolan, en 
faktura:  Orsak: Anledningen till att inköp 

2021-12-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
gjorts utan avtal beror på tillgången på den 
inköpta varan. I vissa fall görs även inköpen 
utifrån stora prisskillnader. Åtgärd: Att i högre 
utsträckning planera inköp så att de kan göras 
med leverantörer där avtal finns. 
Allkontroll 2B Ansvar 718000, tre fakturor: 
Orsak: Kompletteringsinköp samt likvärdig 
vara fanns inte. Behövde vara skyndsamt. 
Åtgärd: Tittar alltid först på 
ramavtalsleverantörer. Kontaktar leverantör 
för besked om leveranstid. 

2021-12-31  

Allkontroll 2C Arbetsenhet 
Fredriksbergskolan, en faktura. Orsak: 
Rekvisition utlämnad av rektor som även har 
gett kollegan tillåtelse att handla på IKEA. 
Åtgärd: Vi får väl uppmana alla att aldrig mer 
handla på IKEA helt enkelt. Skulle även önska 
en avtalskatalog som är enkel att söka i, som 
det är nu är det väldigt besvärligt när man ska 
ta reda på vilka avtal som gäller. Jag vill kunna 
söka på enskilda produkter så att det inte 
kommer att bli fel. 

2021-12-31  

Allkontroll 2D Arbetsenhet Bikupan/Blomman, 
en faktura. Orsak: Visste ej, fick godkänt av 
rektor, rekvisition. Åtgärd: Fortsättningsvis 
sker inköp hos kommunens leverantörer där 
avtal finns. 

2021-12-31  

Allkontroll 2E Ansvar 717001, två fakturor: Ej 
lämnat orsak och åtgärd. 

2021-12-31  

Allkontroll 2F Arbetsenhet Tallbacken, en 
faktura. Orsak: Motsvarande vara fanns inte 
hos ordinarie leverantörer. Åtgärd: Alltid kolla 
med ordinarie leverantörer, leta efter liknande 
vara. 

2021-12-31  

Allkontroll 2G Förskoleområde 3, en faktura: 
Orsak: Varan fanns inte hos annan leverantör 
som kommunen har avtal med. Åtgärd: Ej 
lämnat svar. 

2021-12-31  

Allkontroll 2H Ansvar 717000, en 
faktura.  Orsak: Komplettering, varor behövdes 
snabbt, fanns ej hos leverantör. Åtgärd: Kollar 

 Avslutad 2021-12-31  
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Åtgärd Slutdatum Kommentar 
först ramavtalsleverantörer. Kontaktar 
leverantör för besked om leveranstid. 
Allkontroll 2I Ansvar 718004, tre fakturor. Ej 
lämnat orsak och åtgärd. 

2021-12-31  

Allkontroll 2J Rektor Vretstorp/Östansjö 
förskola, en faktura. Orsak: Motsvarande vara 
fanns inte hos ordinarie leverantör. Åtgärd: 
Alltid kolla med ordinarie leverantör, leta efter 
liknande vara. 

 Avslutad 2021-12-31  

Allkontroll 2K Ansvar 711000, en faktura.  Avslutad 2021-12-31  

2.1.4 Risk: Att inte korrekt skol- och barnomsorgspeng erläggs för barn och elever som är folkbokförda i Hallsbergs 
kommun och som har plats i förskoleklass, grund- eller grundsärskola, förskola, annan pedagogisk 
verksamhet eller fritidshem i annan kommun eller i en fristående verksamhet. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att korrekt skol- och barnomsorgspeng erläggs för barn och elever som är folkbokförda i 
Hallsbergs kommun och som har plats i förskoleklass, grund- eller grundsärskola, förskola, 
annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem i annan kommun eller i en fristående 
verksamhet. 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll ska ske av 10 stycken fakturor som är bokförda under perioden januari - maj 2021 och 10 stycken fakturor under juni – november 2021. Kontroller som ska göras på varje 
enskild faktura: 
1) Att barn/elever är folkbokförda i Hallsbergs kommun vid den tidpunkt då fakturan attesterats. 
2) Att barn/elever är registrerade i barn/elevregistret Procapita i den verksamhet som debiteringen avser. 
3) Att korrekt skol- och barnomsorgspeng har erlagts. 
Om inte korrekt ersättning har erlagts ska kontroll ske om detta har krediterats på särskild kreditfaktura alternativt justerats på annan faktura. 
Ett slumpmässigt urval på 10 fakturor sker vid kontrollen. Uppgifter om bokförda fakturor hämtas från ekonomisystemet UBW. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
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Kontrollmoment Enhet 
Administrativ samordnare 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Administrativ samordnare  Inga avvikelser 2021-06-30  

Allkontroll 2 Administrativ samordnare  Inga avvikelser 2021-12-31  

2.1.5 Risk: Att policyn för personliga utlägg inte följs. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att personliga utlägg endast görs i undantagsfall Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kommunens ledningsgrupp beslutade 2013-08-23 om en policy för personliga utlägg. Policyn finns på intranätet. Ersättning för personliga utlägg utbetalas vid fyra tillfällen under 
året, mars, juni, september och december. 
I policyn står det följande:  
”Inköp ska i första hand göras via de ramavtal som kommunen har upphandlat eller är anslutna till.” ”I de fall den vara eller tjänst som ska inköpas inte finns med på listan över 
ramavtal kan inköp göras hos annan leverantör. Dessa inköp ska göras via rekvisition. Att handla på rekvisition innebär att leverantören skickar en faktura till kommunen för 
betalning av köpet.” ”Personliga utlägg ska endast användas som "en sista utväg" dvs när köpet inte kan göras mot faktura.” Kontrollen avser de utbetalningar som görs under mars 
och september 2021. Lista med utbetalningarna sammanställs av ekonomihandläggare på ekonomiavdelningen. På listan ska det framgå om inköpet istället skulle ha kunnat ske 
från en leverantör som kommunen har avtal med alternativt en leverantör, som ekonomiavdelningen har kännedom om, har möjlighet att skicka en faktura till kommunen. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomihandläggare, ekonomiavdelningen samt berörd attestant vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomihandläggare, 
ekonomiavdelningen 

2021-03-31 Fem stycken utlägg har skett och bedömningen 
är att vid fyra utlägg skulle inköp istället ha 
kunnat ske hos leverantör som kommunen har 
avtal med och därmed hade leverantören 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
skickat faktura. Vid ett utlägg skulle 
leverantören ha kunnat skicka en faktura, om 
rekvisition lämnats. Se Allkontroll 1A - 1C. 

Allkontroll 2 Ekonomihandläggare, 
ekonomiavdelningen 

 Mindre avvikelser 2021-12-31 Fem stycken utlägg har skett och bedömningen 
är att vid tre utlägg skulle inköp istället ha 
kunnat ske hos leverantör som kommunen har 
avtal med och därmed hade leverantören 
skickat faktura. För två utlägg är bedömningen 
att leverantören skulle ha kunnat skicka en 
faktura om rekvisition lämnats. Se Allkontroll  
2A - 2C. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Rektor Transtenskolan: Två 
utlägg. Orsak: Det ena utlägget avsåg inköp av 
julmust som det inte gick att få tag på annat 
ställe än på snabbgross. Det andra inköpet 
avsåg särskilt skrivmaterial. Åtgärd: Ej lämnat 
svar. 

2021-06-30  

Allkontroll 1B Rektor Sköllersta: Två utlägg. 
Åtgärd: Ej lämnat svar. 

2021-06-30  

Allkontroll 1C Rektor Folkasboskolan: Ett 
utlägg. Åtgärd: Bli bättre på att informera ny 
personal och vikarier om att personliga utlägg 
ej får göras. 

2021-06-30  

Allkontroll 2A Rektor kulturskola: Ett utlägg. 
Orsak: Vid detta tillfälle jobbade jag hemifrån 
och hade inte möjlighet att få tag på en 
rekvisition. Åtgärd: Jag/vi är väl medvetna om 
att vi inte ska göra personliga utlägg. 

2021-12-31  

Allkontroll 2B Rektor Stocksätterskolan: Tre 
utlägg. Orsak: I två fall behövde inköp göras av 
varor som inte fanns tillgängliga i Sverige. I ett 
fall behövdes en kalender omgående köpas in 
och den aktuella kalendern var slutsåld där 
man brukar handla kalendrar. Åtgärd: De 
åtgärder som kommer att genomföras är att i 
högre utsträckning planera inköpen. 

2021-12-31  

Allkontroll 2C Verksamhetschef 
förskola/skola: Ett utlägg. Åtgärd: Rutiner lyfts 

2021-12-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
och det tydliggörs vilka inköpskanaler som 
gäller i våra verksamheter. 

2.2 Område: Personal 

2.2.1 Risk: Att det inte finns utdrag från belastningsregistret vid nyanställning av personal som vid något tillfälle i 
sitt arbete har kontakt med barn och elever. Gäller anställningsformerna timanställda, vikariat och 
tillsvidareanställda. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att det finns utdrag från belastningsregistret vid nyanställning av personal som vid något 
tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn och elever. Gäller anställningsformerna: 
timanställda, vikariat och tillsvidareanställda. 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Ansvarig chef skickar utdrag ur belastningsregistret till personalavdelningen som registrerar det i programmet WinLas. När registrering har skett strimlas utdraget. För att 
genomföra den interna kontrollen hämtas en lista från programmet WinLas och jämförs med en rapport från personalsystemet Personec P som innehåller de nyanställningar som 
har skett under den period som omfattas av den interna kontrollen. Kontrollen i maj avser nyanställningar som har skett under perioden januari - april 2021. Kontrollen i 
september avser nyanställningar som har skett under perioden maj – augusti 2021. Kontrollen i december avser nyanställningar som har skett under perioden september 
- november 2021. Vid avvikelse noteras den personal vars utdrag saknas på en lista som skickas till ansvarig chef som anger åtgärd för att fortsättningsvis säkerställa att utdrag ur 
belastningsregistret skickas till personalavdelningen. 
 
Kontrollfrekvens? 
Tre gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomisekreterare samt ansvarig chef vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomisekreterare 2021-05-31 Kontroll har gjorts på 49 stycken anställningar. 

Det finns utdrag ur belastningsregistret till 46 
av dessa. Det saknas 3 stycken utdrag som inte 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
har skickats till personalavdelningen. Resultatet 
av den genomförda kontrollen skickas till 
berörda arbetsledare 2021-06-14. Se 
Allkontroll 1A - 1C. 

Allkontroll 2 Ekonomisekreterare 2021-09-30 Ändringar har skett i skollagens bestämmelser 
om registerkontroll. Dessa ändringar började 
gälla 2021-07-01, vilket innebär att den interna 
kontrollen under höstterminen 2021 anpassas 
för att följa gällande lag. 
I 2 kap. 32 § skollagen (2010:800) står det 
fr.o.m. 2021-07-01: ”En kontroll av ett 
registerutdrag enligt 31 § ska dokumenteras 
genom en anteckning om att utdraget har visats 
upp. Anteckningen ska göras av den inom 
verksamheten som beslutar om att anställa, 
anlita eller ta emot någon. Någon annan 
dokumentation om kontrollen får inte göras.” 
Kontroll sker under december 2021, att 
bildningsförvaltningen har upprättat en rutin 
för hur dokumentation av anteckning görs 
gällande registerkontroll. 

Allkontroll 3 Ekonomisekreterare  Större avvikelser 2021-12-31 Se ovanstående information om ändring i 
skollagen gällande registerkontroll, utdrag ur 
belastningsregistret. 
 
Kontroll har genomförts under december 2021. 
Kontrollen visar att bildningsförvaltningen 
saknar rutin för hur dokumentation av 
anteckning görs gällande registerkontroll. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Rektor Fredriksbergskolan, 
Östansjö skola: Utdrag begärs in och skickas till 
personalavdelningen. 

2021-06-30  

Allkontroll 1B Rektor Förskoleområde 1: Den 
anställda har lämnat in utdraget i samband 
med anställningen. Den anställda kommer att 
lämna in ett till utdrag efter semestern 2021. 
Ingen får arbeta i förskoleområde 1 utan att ha 
visat utdrag från belastningsregistret. 

2021-06-30  
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Åtgärd Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1C Rektor Sköllersta skola: 
Dokumentera i personalinformation och skapa 
rutiner för uppföljning av handlingar som inte 
kommit mig tillhanda. 

2021-06-30  

Allkontroll 3 Ekonomisekreterare: Åtgärd: 
Bildningsförvaltningen arbetar under vt 2022 
med att ta fram en rutin för hur anteckning om 
att genomförd registerkontroll dokumenteras. 

 Avslutad 2021-12-31  

2.2.2 Risk: Att undervisande personal inte har den kompetens som krävs. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att personal i grundskola har legitimation eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen. 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Sedan den 1 december 2013 är det krav på att lärare som erhåller tillsvidareanställning innehar legitimation. En lärares legitimation visar i vilka ämnen som denna har rätt att 
sätta betyg i. Kontrollen avser nyanställd, undervisande personal som är tillsvidareanställda i grundskolan, årskurs 1-9. 
 
Kontroll sker den 15:e april och avser tillsvidareanställda under perioden 2021-01-01—2021-03-31 samt den 15:e oktober och avser tillsvidareanställda under perioden 2021-04-
01—2021-09-30. Antal nyanställda som har legitimation i undervisande ämnen, antal som har behörighetsgivande examen i undervisande ämnen samt antal som varken har 
legitimation i undervisande ämnen eller behörighetsgivande examen anges. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Rektor 
 
Resultat av kontroll 
Kontrollen avser nyanställd, undervisande personal som är tillsvidareanställda i grundskolan, årskurs 1-9. Av de skolor som har genomfört kontrollen under vt 2021 har 
Långängskolan besvarat frågorna av den personal som har nyanställts under perioden 2021-01-01---2021-03-31. Övriga skolor som har genomfört kontrollen under vt 2021 har 
lämnat antalsuppgifter för samtliga anställda undervisande personal. 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan 2021-04-30 Har legitimation i undervisande ämnen: 25 

anställda 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: Ej lämnat uppgift. 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0.): 3 anställda 
  

Allkontroll 1B Rektor Långängskolan 2021-04-30 Har legitimation i undervisande ämnen: 1 
anställd 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 0 anställda 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0.): 0 anställda 

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan 2021-04-30 Har legitimation i undervisande ämnen: 27 
anställda 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 28 anställda 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0.): 12 anställda 

Allkontroll 1D Rektor Östansjö skola 2021-04-30 Har legitimation i undervisande ämnen: 10 
anställda 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: Ej lämnat uppgift. 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0.): 4 anställda 

Allkontroll 1E Rektor Fredriksbergskolan 2021-04-30 Har legitimation i undervisande ämnen: 12 
anställda 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: Ej lämnat uppgift. 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0.): 4 anställda 
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Uppföljning Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1F Rektor Sköllersta skola 2021-04-30 Har legitimation i undervisande ämnen: 16 

anställda 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: Ej lämnat uppgift 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0.): 1 anställd 

Allkontroll 1G Rektor Folkasboskolan 2021-04-30 Har legitimation i undervisande ämnen: 28 
anställda 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 25 anställda 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0.): 3 anställda 

Allkontroll 2A Rektor Stocksätterskolan 2021-10-31 Har legitimation i undervisande ämnen: 24 
anställda 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: Ej lämnat uppgift. 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0): 4 anställda 

Allkontroll 2B Rektor Långängskolan 2021-10-31  

Allkontroll 2C Rektor Transtenskolan 2021-10-31 Har legitimation i undervisande ämnen: 31 
anställda 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 31 anställda 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0.): 9 anställda 

Allkontroll 2D Rektor Östansjö skola  Mindre avvikelser 2021-10-31 Har legitimation i undervisande ämnen: 11 
anställda 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: Ej lämnat uppgift. 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0.): 2 anställda 
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Uppföljning Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2E Rektor Fredriksbergskolan 2021-10-31 Har legitimation i undervisande ämnen: 13 

anställda 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: Ej lämnat uppgift. 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0.): 3 anställda 

Allkontroll 2F Rektor Sköllersta skola  Inga avvikelser 2021-10-31 Har legitimation i undervisande ämnen: 1 
anställd 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 0 anställda 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0): 0 anställda 

Allkontroll 2G Rektor Folkasboskolan  Mindre avvikelser 2021-10-31 Har legitimation i undervisande ämnen: 24 
anställda 
Har behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 24 anställda 
Har varken legitimation i undervisande ämnen 
eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen (Rektor ska ange åtgärd 
om antal > 0): 3 anställda 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan: 
Lärare 1 som saknar lärarlegitimation - läst 
komplettering och blir klar med sista tentan i 
maj 2021, ska söka lärarlegitimation efter det. 
Lärare 2 som saknar lärarlegitimation - är 10 
hp ifrån behörighet. Läser validering. Lärare 3 
som saknar lärarlegitimation - undervisar i 
textilslöjd. Har ett mycket nära samarbete med 
ordinarie textilslöjdslärare som är behörig och 
förstelärare. Undervisar ca 25%. Fanns ingen 
behörig sökande när tjänsten lystes ut. 

2021-06-30  

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan: Av de 12 
undervisande lärarna läser 7 av dessa antingen 
VAL, validering av utländsk tidigare utbildning 

2021-06-30  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
eller studerar vidare till lärare på andra sätt. 
De 5 återstående obehöriga lärarna är tillfälliga 
vikarier där vi sätter ut annonser vid 
terminsskiften för att försöka rekrytera 
behöriga lärare. 
Allkontroll 1D Rektor Östansjö skola: En 
personal som går den Arbetsintegrerade 
lärarutbildningen, därav ingen behörighet eller 
legitimation än. En obehörig lärare anställd 
under detta läsåret då ingen behörig fanns att 
tillgå. Obehörig lärare i slöjdämnena, varav en 
som läser sista året till slöjdlärare. 

2021-06-30  

Allkontroll 1E Rektor Fredriksbergskolan: En 
personal som går den Arbetsintegrerade 
lärarutbildningen, därav ingen behörighet eller 
legitimation än. En obehörig lärare anställd 
under detta läsåret men vederbörande skriver 
c-uppsats för behörighet. Obehörig lärare i 
slöjdämnena, varav en som läser sista året till 
slöjdlärare. 

2021-06-30  

Allkontroll 1F Rektor Sköllersta skola: 
Rekrytering pågår fortlöpande efter behörig 
lärare i ämnet musik. 

2021-06-30  

Allkontroll 1G Rektor Folkasboskolan: 
Pågående nyrekrytering med förhoppning om 
att locka till oss behöriga pedagoger. Två av de 
obehöriga pedagogerna har förhoppningsvis 
sin lärarlegitimation under höstterminen 2021. 

2021-06-30  

Allkontroll 2A Rektor Stocksätterskolan: Två 
av de pedagoger som inte har lärarlegitimation 
läser kompletterande utbildning för att få 
lärarlegitimation i samtliga ämnen som de 
undervisar i. Den ena pedagogen är beräknad 
att bli färdig under vt 2022, den andra under 
läsåret 2022/2023.En av pedagogerna saknar 
behörighet att undervisa i hem- och 
konsumentkunskap. De åtgärder som gjorts är 
försök till samverkan med skolor som har 
lärare med legitimation i ämnet. Detta gick 
dock inte att genomföra detta läsår, men försök 
kommer att göras även kommande läsår. 

 Avslutad 2021-12-31  
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Åtgärd Slutdatum Kommentar 
Tjänsten var även utlyst, men behöriga 
sökanden saknades. Tjänsten kommer även 
lysas ut kommande läsår om det inte går att 
samverka med andra skolor. En av 
pedagogerna saknar behörighet att undervisa i 
slöjd. Tjänsten var utlyst men behöriga 
sökanden saknades. Tjänsten kommer att lysas 
ut även kommande läsår för att få behörig 
pedagog. 
Allkontroll 2C Rektor Transtenskolan: Av de 8 
undervisande lärarna läser 4 av dessa antingen 
VAL, validering av utländsk tidigare utbildning, 
eller studerar vidare till lärare på andra sätt. 
De 5 återstående obehöriga lärarna är tillfälliga 
vikarier där vi sätter ut annonser vid 
terminsskiften för att försöka rekrytera 
behöriga lärare. Inklusive 3 lärare i språkklass 
2 behöriga, en obehörig. 

2021-10-31  

Allkontroll 2D Rektor Östansjö skola: En 
personal som går den Arbetsintegrerade 
lärarutbildningen, därav ingen behörighet eller 
legitimation än. Obehörig lärare i slöjdämnena, 
en som läser sista året till slöjdlärare. 

2021-10-31  

Allkontroll 2E Rektor Fredriksbergskolan: En 
personal som går den Arbetsintegrerade 
lärarutbildningen, därav ingen behörighet eller 
legitimation än. Obehörig lärare i slöjdämnena, 
varav en som läser sista året till slöjdlärare. 

 Avslutad 2021-10-31  

Allkontroll 2G Rektor Folkasboskolan: Pedagog 
1: Har en uppsats kvar att lämna in för att få 
behörighet och jag som rektor och den aktuella 
personen har en plan för detta arbete. Pedagog 
2: Jag arbetar med rekrytering av en behörig. 
Pedagog 3: Har ett vikariat för en föräldraledig 
och den ordinarie är tillbaka i arbete ht 2022. 

 Avslutad 2021-12-31  
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2.3 Område: Administration 

2.3.1 Risk: Att inte delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd, kontrollen avser position 2.14 (Plan 
mot kränkande behandling) i delegationsordningen. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att plan mot kränkande behandling har upprättats. Se skollagen, 6 kap 8§: 
Plan mot kränkande behandling 
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Se delegationsordningen, position 2.14 Upprätta plan mot kränkande behandling. Kontroll sker genom att granska att 
planer har anmälts som delegationsbeslut till nämnden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll Nämndsekreterare 2021-12-31 Tre planer har inte anmälts som 

delegationsbeslut till bildningsnämnden. 
Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan 2021-12-31  

Allkontroll 1B Rektor Långängskolan 2021-12-31  

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan 2021-12-31  

Allkontroll 1D Rektor förskoleområde 1 2021-12-31  

Allkontroll 1E Rektor förskoleområde 2 2021-12-31  

Allkontroll 1F Rektor förskoleområde 3 2021-12-31  
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Uppföljning Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1G Rektor förskolor Östansjö, 
Vretstorp 

2021-12-31  

Allkontroll 1H Rektor Östansjö skola, 
Fredriksbergskolan 

2021-12-31  

Allkontroll 1I Rektor Sköllersta skola 2021-12-31 Tre planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1J Rektor förskolor Pålsboda, 
Hjortkvarn, fritidshem Hjortkvarn 

2021-12-31  

Allkontroll 1K Rektor Folkasboskolan  Inga avvikelser 2021-12-31  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1I Rektor Sköllersta skola: När 
kommer planerna skickas till 
nämndsekreterare för anmälan som 
delegationsbeslut till nämnden? Såvida det 
föreligger mer frånvaro bland berörd personal 
kommer planen skickas in runt månadsskiftet 
januari/februari 2022. Åtgärd: Till kommande 
läsår ska vi säkerställa att planen lämnas in 
genom att i ett tidigare skede börja arbetet 
med dess utformning. 

 Avslutad 2021-12-31  

2.3.2 Risk: Att inte delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd, kontrollen avser position 4.1 
(Undervisning om vad eleverna ska iaktta för undvikande av olycka) i delegationsordningen. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Enligt delegationsordningen, position 4.1, är rektor delegat när det gäller ”Undervisning om vad eleverna ska iaktta för undvikande av olycka”. Kontroll sker genom att granska att 
undervisning som har genomförts har anmälts som delegationsbeslut till nämnden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
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Kontrollmoment Enhet 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll Nämndsekreterare  Mindre avvikelser 2021-10-31 En rektor har inte rapporterat till nämnden om 

undervisning har genomförts. 
Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan  Inga avvikelser 2021-10-31  

Allkontroll 1B Rektor Långängskolan  Inga avvikelser 2021-10-31  

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan  Inga avvikelser 2021-10-31  

Allkontroll 1D Rektor Östansjö skola, 
Fredriksbergskolan 

 Inga avvikelser 2021-10-31  

Allkontroll 1E Rektor Sköllersta skola  Större avvikelser 2021-10-31  

Allkontroll 1F Rektor Folkasboskolan  Inga avvikelser 2021-10-31  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1E Rektor Sköllersta skola: Ej 
lämnat orsak och åtgärd. 

 Ej påbörjad 2021-11-30  

2.4 Område: Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Risk: Att elever inte får den garanterade undervisningstiden i grundskolan. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att elever får den garanterade undervisningstiden i grundskolan Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
IT-strategen hämtar från programmet Skola24 Schema uppgifter om utlagd tid i varje ämne för varje klass. För att kunna jämföra de uttagna uppgifterna med timplanen ska en 
kolumn läggas till där skillnaden mellan uttagna uppgifter och timplanen framgår. De ämnen som har en negativ avvikelse, d.v.s. inte når upp till den tid som minst ska vara utlagd 
enligt timplanen markeras med röd färg. Om det förekommer avvikelse ska kontrollen lämnas till rektor som anger åtgärd för att säkerställa att elever får den garanterade 
undervisningstiden. 
Om det inte förekommer avvikelse ska IT-strategen mejla resultatet av den interna kontrollen för kännedom till rektor. 
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Kontrollmoment Enhet 
Kontrollfrekvens? 
En gång/termin 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
IT-strateg samt rektor vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1, IT-strateg  Inga avvikelser 2021-03-31  

Allkontroll 2, IT-strateg  Större avvikelser 2021-09-30 Kontrollen visar att negativa avvikelser 
förekommer, d.v.s. för lite tid är utlagd i elevers 
schema jämfört med timplan i sex av sju skolor. 
Rektorer för de sex skolorna har granskat 
resultaten av kontrollen och lämnar 
kommentarer/förklaringar/åtgärder till 
resultaten. 
  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2A Stocksätterskolan: I de fall där 
elevernas undervisningstid legat under den 
garanterade undervisningstiden kommer 
schemat justeras omgående. 

2021-12-31  

Allkontroll 2B Långängskolan: Utifrån 
musiklärarens bedömning om att innehållet i 
undervisningen kräver mer tid i åk 4-6 har vi 
förskjutit tid från åk 3 till åk 6. Den tid som 
felar kommer att arbetas in under åk 6. Utifrån 
att hösten inneburit många olika 
vikarielösningar har schemat gjorts om 
flertalet gånger. I samband med dessa 
schemaförändringar felas 5 min bild och 10 
min matematik för klass 5C men det är 
åtgärdat sedan kontrollen gjordes. 

2021-12-31  

Allkontroll 2C Transtenskolan: Ej lämnat orsak 
och åtgärd. 

2021-12-31  
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Åtgärd Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2D Östansjö skola, Ingen avvikelse. 2021-12-31  

Allkontroll 2E Fredriksbergskolan: Ej lämnat 
orsak och åtgärd. 

2021-12-31  

Allkontroll 2F Sköllersta skola: Tiderna 
stämmer inte överens mellan tjänstefördelning 
och faktisk undervisningstid på schemat. Det är 
någon felberäkning i schemaprogrammet 
Skola24. Tiderna stämmer på ordinarie schema 
och eleverna i respektive årskurs erhåller 
garanterad undervisningstid. 

2021-12-31  

Allkontroll 2G Folkasboskolan: Elevensvaltiden 
är åtgärdad så den syns på schemat för 
högstadiet. Bild i årskurs 1 med skolans 
bildlärare har vi medvetet lagt till utifrån att vi 
hade möjligheten till det. SO åk 1, vi har arbetat 
utifrån timplanen, de har SO onsdagar 11:50 
- 13:00 och fredagar 11:40 – 12:20 så vi måste 
ha fått fel siffror från förvaltningen. 

 Avslutad 2021-12-31  

2.4.2 Risk: Att inte ”Rutin för ökad skolnärvaro” följs. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att rektor har gjort en individuell bedömning av varje elev som har en frånvaro på över 
10%, för att se om eleven behöver gå om ett skolår. Gäller elever från och med skolår 1 till 
och med skolår 8. Se rutinen för ökad skolnärvaro. (Bildningsnämndens beslut 
19/BIN/266.) 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll sker i maj att rektor har gjort en individuell bedömning av varje elev som har en frånvaro över 10%, för att se om eleven behöver gå om ett skolår. Kontrollen omfattar 
elever från och med skolår 1 till och med skolår 8. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  

Page 72 of 179



Bildningsförvaltningen, Internkontrollrapport 28(42) 

Kontrollmoment Enhet 
Rektor grundskola 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll Rektor Stocksätterskolan 2021-05-31 Antal elever med frånvaro över 10% 

Åk 1: 15 
Åk 2: 13 
Åk 3: 14 
Åk 4: 17 
Åk 5: 14 
Åk 6: 13 
Antal elever där rektor inte har gjort en 
individuell bedömning av om elev som har över 
10% frånvaro ska gå om/inte ska gå om ett 
skolår 
Åk 1: 0 
Åk 2: 0 
Åk 3: 0 
Åk 4: 0 
Åk 5: 0 
Åk 6: 0 
  

Allkontroll Rektor Långängskolan 2021-05-31  

Allkontroll Rektor Transtenskolan 2021-05-31 Antal elever med frånvaro över 10% 
Åk 7: 63 
Åk 8: 85 
 
Antal elever där rektor inte har gjort en 
individuell bedömning av om elev som har över 
10% frånvaro ska gå om/inte ska gå om ett 
skolår 
Åk 7: 0 
Åk 8: 0 

Allkontroll Rektor Östansjö skola 2021-05-31 Antal elever med frånvaro över 10% 
Åk 1: 10 
Åk 2: 4 
Åk 3: 5 
Åk 4: 9 
Åk 5: 8 
Åk 6: 5 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Antal elever där rektor inte har gjort en 
individuell bedömning av om elev som har över 
10% frånvaro ska gå om/inte ska gå om ett 
skolår 
Åk 1: 0 
Åk 2: 0 
Åk 3: 0 
Åk 4: 0 
Åk 5: 0 
Åk 6: 0 

Allkontroll Rektor Fredriksbergskolan 2021-05-31 Antal elever med frånvaro över 10% 
Åk 1: 5 
Åk 2: 15 
Åk 3: 5 
Åk 4: 11 
Åk 5: 6 
Åk 6: 8 
Antal elever där rektor inte har gjort en 
individuell bedömning av om elev som har över 
10% frånvaro ska gå om/inte ska gå om ett 
skolår 
Åk 1: 0 
Åk 2: 0 
Åk 3: 0 
Åk 4: 0 
Åk 5: 0 
Åk 6: 0 

Allkontroll Rektor Sköllersta skola  Inga avvikelser 2021-05-31 Antal elever med frånvaro över 10% 
Åk 1: 6 
Åk 2: 5 
Åk 3: 5 
Åk 4: 10 
Åk 5: 4 
Åk 6: 6 
 
Antal elever där rektor inte har gjort en 
individuell bedömning av om elev som har över 
10% frånvaro ska gå om/inte ska gå om ett 
skolår 
Åk 1: 0 
Åk 2: 0 
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Uppföljning Slutdatum Kommentar 
Åk 3: 0 
Åk 4: 0 
Åk 5: 0 
Åk 6: 0 
 

Allkontroll Rektor Folkasboskolan  Inga avvikelser 2021-05-31 Antal elever med frånvaro över 10% 
Åk 1: 9 
Åk 2: 8 
Åk 3: 15 
Åk 4: 21 
Åk 5: 9 
Åk 6: 12 
Åk 7: 25 
Åk 8: 33 
Antal elever där rektor inte har gjort en 
individuell bedömning av om elev som har över 
10% frånvaro ska gå om/inte ska gå om ett 
skolår 
Åk 1: 0 
Åk 2: 0 
Åk 3: 0 
Åk 4: 0 
Åk 5: 0 
Åk 6: 0 
Åk 7: 0 
Åk 8: 0 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll Rektor Stocksätterskolan: Åtgärd 
för att säkerställa att "Rutin för ökad 
skolnärvaro" följs: Rutinen gås igenom på kut-
dagar inför varje nytt läsår. Rutinen sitter 
uppsatt i arbetslagen. Kurator skickar ut 
frånvarostatistiken en gång per månad och 
hänvisar till rutinen för arbetet utifrån 
frånvaroläget. Frånvaro står som stående 
punkt på elevhälsans möte. Där ska en samlad 
bild av läget presenteras samt om det är några 
elever som ligger långt upp i frånvarotrappan. 
Svårighet - mentorerna jobbar inte enligt 

2021-06-30  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
rutinen. Mer kontinuerlig förankring och 
uppföljning. Förslag att vissa arbetslagsmöten 
viks åt elevhälsa och frånvaro. En svårighet har 
varit ett allt för fullspäckat program, men 
framför allt kunskapsuppföljning, så tiden har 
inte räckt till. Vi har inte haft någon elev som 
kommit längre än steg 3 i frånvarotrappan, 
därav inga anmälningar till huvudmannen. 
Forts. Allkontroll Rektor Stocksätterskolan: Vi 
upplever inte att 10% frånvaro är ett bra mått 
för vilka elever som ska gå om, så man kan 
säga att det både individuellt och generellt görs 
en bedömning utifrån andra mått, framför allt i 
vilken grad eleven ligger på åldersadekvat nivå 
i sin kunskapsutveckling. 

 Avslutad 2021-06-30  

Allkontroll Rektor Transtenskolan: Åtgärd för 
att säkerställa att "Rutin för ökad skolnärvaro" 
följs: Utifrån den kommungemensamma 
rutinen för ökad skolnärvaro har 
Transtenskolan anpassat de första stegen 
utifrån den egna organisationen och det 
närvaroteam som finns på skolan. 
Närvaroteamet kontaktar vårdnadshavare och 
vid möjlighet även elev direkt efter första 
oanmälda frånvarotillfället, för att följa upp 
vad som orsakar frånvaron. Detta 
dokumenteras vid behov av vidare arbete eller 
att stöd eller anpassningar direkt behöver 
göras. Vid tredje oanmälda frånvarotillfället 
eller annan oroande frånvaro gör någon ur 
närvaroteamet en kartläggning tillsammans 
med elev och vårdnadshavare. Kartläggningen 
analyseras sedan tillsammans med mentor för 
att se vilka eventuella åtgärder som behöver 
vidtas för att öka elevens närvaro i skolan. Vid 
behov tas det som framkommer i 
kartläggningen upp med arbetslaget för vidare 
arbete. 

 Avslutad 2021-06-30  

Forts. Allkontroll Rektor Transtenskolan: Då 
det är aktuellt med kartläggning görs alltid en 
bedömning tillsammans med mentor för att 

 Avslutad 2021-06-30  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
göra en avvägning vad som behöver kartläggas. 
I vissa fall pågår redan ett arbete utifrån andra 
delar runt eleven och närvaroteamet kan då 
vara en del av insatsen för att öka elevens 
närvaro. Därefter tar mentor över ansvaret för 
arbetet med att öka elevens skolnärvaro och 
mentor tar då stöd av både arbetslaget och vid 
behov kopplas elevhälsoteamet in eller någon 
ur elevhälsoteamet beroende på orsak och 
behov för att öka elevens skolnärvaro. Arbetet 
för att öka närvaron följer här den 
kommungemensamma rutinen. När eleven 
kommer till denna nivå görs även en 
orosanmälan till socialtjänsten, detta bedöms 
dock individuellt i varje fall utifrån situation 
och behov. För elever med hög frånvaro finns 
det i nästan alla fall ett samarbete mellan skola, 
socialtjänst och även ofta andra verksamheter 
som BUP eller barn och 
ungdomshabiliteringen. 
Forts. Allkontroll Rektor Transtenskolan: 
Regelbundna samverkansmöten och SIP-möten 
brukar även vara en del i arbetet för att öka 
elevens skolnärvaro och ge både elever och 
föräldrar det stöd de behöver. Närvaroteamet 
har tillsammans med mentor tät kontakt med 
de elever som har hög frånvaro, de finns 
behjälpliga i att möta upp elever på morgonen 
och finnas som stöd vid behov för att eleven 
ska öka sin skolnärvaro och lektionsnärvaro. 
Närvaroteamet har mycket kontakt med elever 
både inför skoldagarna och i slutet av dagen för 
att förbereda inför dagen och kommande dagar 
som en del i stödet för ökad skolnärvaro. 
Skolan har under vårterminen 2021 påbörjat 
ett projekt tillsammans med Magelungen där 
tre elever med hög frånvaro fått ta del av 
Magelungens nätbaserade projekt för att öka 
elevers skolnärvaro. Detta projekt ska 
utvärderas i slutet av terminen och från skolan 

 Avslutad 2021-06-30  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
finns närvaroteamet och skolkurator med som 
kontaktpersoner. 
Allkontroll Rektor Östansjö skola: Genomgång 
av rutinen med all personal genomförs vid 
terminsstart. Vid frånvaroavstämningar en 
gång/månad får utvecklingsledare i uppdrag 
av rektor att i hela arbetslaget gå igenom orsak 
till frånvaro och följer sedan rutinen om det är 
oroande eller omfattande frånvaro och 
rapporterar detta till rektor. I några fall har 
insatser satts in för att främja elevens närvaro. 
I ett fall har anmälan till förvaltningen om 
omfattande frånvaro gjorts. 

 Avslutad 2021-06-30  

Allkontroll Rektor Fredriksbergskolan: 
Genomgång av rutinen med all personal 
genomförs vid terminsstart. Vid 
frånvaroavstämningar en gång/månad får 
utvecklingsledare i uppdrag av rektor att i hela 
arbetslaget gå igenom orsak till frånvaro och 
följer sedan rutinen om det är oroande eller 
omfattande frånvaro och rapporterar detta till 
rektor. I några fall har insatser satts in för att 
främja elevens närvaro. 

 Avslutad 2021-06-30  

Allkontroll Rektor Sköllersta skola: Åtgärd för 
att säkerställa att "Rutin för ökad skolnärvaro" 
följs: Genomgång av rutinen på KUT-dagar. 
Uppföljning på arbetslagsmöten och APT. 
Återkoppling från mentorer med elevhälsan 
varje månad. 

 Avslutad 2021-06-30  

Allkontroll Rektor Folkasboskolan: Åtgärd för 
att säkerställa att "Rutin för ökad skolnärvaro" 
följs: Att arbeta med pedagogerna ännu mer 
med rutinerna kring frånvarotrappan. Denna 
vår har dock Covid ställt till det ännu mer då 
eleverna varit tvungna att vara hemma vid 
minsta symptom, bekräftade med Covid eller i 
familjekarantän. Vi arbetar mycket med att 
anmäla oroande frånvaro till socialtjänsten 
samtidigt som vi arbetar mot familjerna. 

 Avslutad 2021-06-30  
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2.4.3 Risk: Att nämnden inte erhåller tema 1-4 från rektorer. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att nämnden erhåller tema 1-4 från rektorer Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Tema ska redovisas till nämnden vid fyra tillfällen under året. Det är olika tema vid varje tillfälle. Under vårterminen är det tema 3 och tema 4. Under höstterminen är det tema 1 
och tema 2. Vid avvikelse, att tema inte har skickats i tid inför utskick till beredningsutskottet i enlighet med tidplanen ”Sammanträdesdagar 2021 för bildningsnämnden…”, skickar 
nämndsekreteraren den genomförda kontrollen till rektor som anger åtgärd. 
 
Kontrollfrekvens? 
Fyra gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Nämndsekreterare Tema 3  Inga avvikelser 2021-03-31  

Allkontroll 2 Nämndsekreterare Tema 4  Mindre avvikelser 2021-04-30 Temarapporter från förskoleområde 1 och 
förskoleområde 3 i Hallsberg samt 
Fredriksbergskolan har inte inkommit i tid inför 
utskick till beredningsutskottet. 

Allkontroll 3 Nämndsekreterare Tema 1  Mindre avvikelser 2021-11-30 Temarapporter från Sköllersta skola samt 
förskolorna Ekhagen och Treudden har inte 
inkommit i tid inför utskick till 
beredningsutskottet. 

Allkontroll 4 Nämndsekreterare Tema 2  Mindre avvikelser 2021-12-31 Temarapport från Stocksätterskolans 
fritidshem har inte inkommit i tid inför utskick 
till beredningsutskottet. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2 Rektor Förskoleområde 1: Har 
skickat iväg på dagen eller dag innan och 
postgången hade redan gått iväg. 

2021-05-31  
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Åtgärd Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2 Rektor Förskoleområde 3: 
Behöver bli inlagt i förvaltningens 
årshjul/kalendarium. 

2021-05-31  

Allkontroll 2 Rektor Fredriksbergskolan: Inlagt 
i kalendarie i god tid. 

2021-05-31  

Allkontroll 3 Rektor Sköllersta skola, 
förskolorna Ekhagen och Treudden: 
Bakgrunden till att rapporten ej lämnades in i 
tid beror på att det saknades uppgifter i 
sammanställningen från en av mina 
utvecklingsledare. Det finns giltiga skäl till 
detta och kompletteringar sker 2021-11-15. 

2021-11-30  

Allkontroll 4 Rektor Stocksätterskolan: Hade 
inte uppmärksammat att fritids skulle 
redovisas separat. Tydlig kalendernotering 
från förvaltningen är gjord, vilket minskar 
sannolikheten för framtida missar. 

 Avslutad 2021-12-31  

2.4.4 Risk: Att skolan inte ger stöd till den elev som *riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i 
läroplanen *bedöms inte uppnå kunskapskraven *uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Stöd ska ges 
enligt rutinen ”Arbetsgång för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram". 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att skolan ger stöd till den elev som *riskerar att inte utvecklas i riktning mot 
kunskapsmålen i läroplanen*bedöms inte uppnå kunskapskraven*uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Stöd ska ges enligt rutinen ”Arbetsgång för arbetet med 
extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll sker av antal elever som riskerar att inte nå kunskapskraven samt av antal elever som har erhållit extra anpassningar och särskilt stöd enligt åtgärdsprogram. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/termin 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
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Kontrollmoment Enhet 
Rektor 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Stocksätterskolan 2021-04-30 Antal elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven: 126 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 125 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 12 elever 

Allkontroll 1 Rektor Långängskolan 2021-04-30 Antal elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven: 115 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 136 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 39 elever 

Allkontroll 1 Rektor Transtenskolan 2021-04-30 Antal elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven: 111 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 277 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 81 elever 

Allkontroll 1 Rektor Östansjö skola 2021-04-30 Antal elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven: 18 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 29 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 7 elever 

Allkontroll 1 Rektor Fredriksbergskolan 2021-04-30 Antal elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven: 26 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 64 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 10 elever 

Allkontroll 1 Rektor Sköllersta skola 2021-04-30 Antal elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven: 34 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 30 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 12 elever 
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Uppföljning Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Folkasboskolan 2021-04-30 Antal elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven: Ej lämnat uppgift 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: Ej lämnat uppgift 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 15 elever 

Allkontroll 2 Rektor Stocksätterskolan 2021-11-30 Antal elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven: 156 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 156 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 18 elever 

Allkontroll 2 Rektor Långängskolan 2021-11-30 Antal elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven: 159 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 181 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 33 elever 

Allkontroll 2 Rektor Transtenskolan  Större avvikelser 2021-11-30 Antal elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven: 171 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 203 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 49 elever 

Allkontroll 2 Rektor Östansjö skola  Större avvikelser 2021-11-30 Antal elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven: 11 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 38 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 4 elever 

Allkontroll 2 Rektor Fredriksbergskolan  Större avvikelser 2021-11-30 Antal elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven: 23 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 44 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 8 elever 

Allkontroll 2 Rektor Sköllersta skola  Större avvikelser 2021-11-30 Antal elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven: 30 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 38 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
åtgärdsprogram: 11 elever 

Allkontroll 2 Rektor Folkasboskolan  Större avvikelser 2021-11-30 Antal elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven: 102 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 167 elever 
Antal elever som har erhållit särskilt stöd enligt 
åtgärdsprogram: 20 elever 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Stocksätterskolan: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
04-20. 

2021-04-30  

Allkontroll 1 Rektor Långängskolan: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
04-20. 

2021-04-30  

Allkontroll 1 Rektor Transtenskolan: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
04-20. 

2021-04-30  

Allkontroll 1 Rektor Östansjö skola: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
04-20. 

2021-04-30  

Allkontroll 1 Rektor Fredriksbergskolan: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
04-20. 

2021-04-30  

Allkontroll 1 Rektor Sköllersta skola: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
04-20. 

2021-04-30  

Allkontroll 1 Rektor Folkasboskolan: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
04-20. 

2021-04-30  

Allkontroll 2 Rektor Stocksätterskolan: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
11-23. 

2021-11-30  

Allkontroll 2 Rektor Långängskolan: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
11-23. 

2021-11-30  

Allkontroll 2 Rektor Transtenskolan: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
11-23. 

2021-11-30  

Page 83 of 179



Bildningsförvaltningen, Internkontrollrapport 39(42) 

Åtgärd Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2 Rektor Östansjö skola: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
11-23. 

2021-11-30  

Allkontroll 2 Rektor Fredriksbergskolan: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
11-23. 

2021-11-30  

Allkontroll 2 Rektor Sköllersta skola: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
11-23. 

2021-11-30  

Allkontroll 2 Rektor Folkasboskolan: Se 
åtgärder i bildningsnämndens protokoll 2021-
11-23. 

 Avslutad 2021-11-30  

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Attester 
Kontroll sker vid två tillfällen under året och vid varje tillfälle består kontrollen av två delar. Förvaltningens ekonom kontrollerar att 
attestförteckningens innehåll överensstämmer med de uppgifter som är registrerade i ekonomisystemet UBW. Inga avvikelser noterades 
vid de två kontrollerna. Kontrollen föreslås inte återkomma i 2022 års kontrollplan. 
Administrationen i bildningsförvaltningen kontrollerar att uppgifter om ändringar av attestanter, granskare och arbetsledare lämnas till 
ekonomiavdelningen genom att granska attestförteckningen. Tre av höstens sju kontroller visar inga avvikelser. Fyra av kontrollerna 
visar att det förekommer mindre avvikelser. Kontrollen föreslås återkomma i 2022 års kontrollplan. 
 

Inköp 
Kontroll av att inköp sker hos leverantörer som kommunen har avtal med. Kontroller sker vid två tillfällen under året och görs på inköp 
av möbler (akt 7247) och lekmaterial (akt 7975) till förskola och skola. Den första kontrollen visar att åtta av 93 fakturor avser inköp 
från leverantörer som kommunen inte har avtal med. Den andra kontrollen visar att 16 av 84 fakturor avser inköp från leverantörer som 
kommunen inte har avtal med. Kontroll av att inköp sker hos leverantörer som det finns ramavtal eller avtal med föreslås återkomma i 
2022 års kontrollplan. 

 
Personliga utlägg 
Kontroll vid två tillfällen under året att personliga utlägg endast görs i undantagsfall. Antalet personliga utlägg var fem utlägg vid 
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vardera kontrollen. Kontrollen föreslås återkomma i 2022 års kontrollplan. 

 
Skol- och barnomsorgspeng 
Kontroll sker vid två tillfällen under året av att korrekt skol- och barnomsorgspeng erläggs för barn och elever som är folkbokförda i 
Hallsbergs kommun och som har plats i förskoleklass, grund- eller grundsärskola, förskola, annan pedagogisk verksamhet eller 
fritidshem i annan kommun eller i en fristående verksamhet. Kontrollerna är genomförda under året och visar inga avvikelser. 
Ersättningarna för barn och elever i fristående verksamheter och i andra kommuner uppgår totalt till ett stort belopp och det finns 
därför skäl till att även år 2022 genomföra intern kontroll av detta. Kontrollen föreslås återkomma i 2022 års kontrollplan.  
 
Utdrag ur belastningsregistret 
Kontroll ska ske vid tre tillfällen under året att det finns utdrag från belastningsregistret vid nyanställning av personal som vid något 
tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn och elever. Gäller för anställningsformerna timanställda, vikariat och tillsvidareanställda. 
Utdragen ska skickas till personalavdelningen. Resultat av den första kontrollen ses nedan. 
Kontroll omfattande period                 Antal kontrollerade anställningar                    Antal utdrag som inte har skickats till 
                                                                                                                                                           personalavdelningen 
jan-apr 2021                                                                49                                                                              3 

Den andra kontrollen som skulle ha gjorts i september omfattade perioden maj – augusti 2021. Skollagens bestämmelser gällande 
registerkontroll ändrades från och med 2021-07-01. Detta innebär att den interna kontrollen under höstterminen 2021 anpassas för att 
följa gällande lag.  
I 2 kap. 32 § skollagen (2010:800) står det fr.o.m. 2021-07-01: ”En kontroll av ett registerutdrag enligt 31 § ska dokumenteras genom en 
anteckning om att utdraget har visats upp. Anteckningen ska göras av den inom verksamheten som beslutar om att anställa, anlita eller 
ta emot någon. Någon annan dokumentation om kontrollen får inte göras.” 
Anvisningen till kontrollen omarbetas till att kontrollera att förvaltningen har upprättat en rutin för hur dokumentation av anteckning 
görs gällande registerkontroll. Kontroll sker i december 2021 och visar att bildningsförvaltningen inte har upprättat en rutin för hur 
dokumentation av hur anteckning görs gällande registerkontroll. Kontrollen föreslås återkomma i 2022 års kontrollplan. 
 
Kompetens, undervisande personal 
Kontroll sker vid två tillfällen under året av att personal i grundskola har legitimation eller behörighetsgivande examen i undervisande 
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ämnen. Höstens kontroll visar att flera skolor har tillsvidareanställda som varken har legitimation eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen. Kontrollen föreslås återkomma i 2022 års kontrollplan. 
 
Delegationsordning 
Kontroll sker vid ett tillfälle under året av att delegationsordningen efterlevs och att plan mot kränkande behandling anmäls som 
delegationsbeslut. Kontrollen visar att en rektor inte har anmält tre planer, övriga rektorer har anmält planer som delegationsbeslut i 
enlighet med delegationsordningen. Den rektor som inte har skickat planer har noterat att arbete med planer kommer att påbörjas 
tidigare under kommande läsår och därmed kommer planerna anmälas som delegationsbeslut. Kontrollen av delegationsordningen 
gällande plan mot kränkande behandling föreslås inte återkomma i 2022 års kontrollplan. 
 

Delegationsordning 
Kontroll sker vid ett tillfälle under året av att delegationsordningen efterlevs och att undervisning om vad eleverna ska iaktta för 
undvikande av olycka har anmälts som delegationsbeslut. Kontrollen visar att en skola inte har anmält att undervisning av 
skolskjutselever har genomförts. Kontrollen av delegationsordningen föreslås återkomma i 2022 års kontrollplan. 

 
Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
Kontroll sker vid två tillfällen under året av att skolan ger stöd till den elev som 
*riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen 
*bedöms inte uppnå kunskapskraven 
*uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 
Stöd ska ges enligt rutinen ”Arbetsgång för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Kontrollen har år 2021 
fogats ihop med tema 4 och tema 1. Samtliga skolor har lämnat rapporterna tema 4 under vårterminen och tema 1 under höstterminen. 
År 2022 fortsätter uppföljning av extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i tema-rapporter varför den interna kontrollen 
föreslås inte återkomma i 2022 års kontrollplan. 

 
Garanterad undervisningstid 
Kontroll sker vid två tillfällen under året av att elever får den garanterade undervisningstiden i grundskolan. Vårterminens kontroll 
visade inga avvikelser. Höstterminens kontroll visar att det förekommer att för lite tid är utlagd i elevers schema jämfört med timplan i 
sex av sju skolor. Rektorer har granskat resultatet av kontrollen och lämnar kommentarer/förklaringar/åtgärder till resultatet av 
kontrollen. Kontrollen föreslås återkomma i 2022 års kontrollplan. 
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Tema 
Kontroll sker vid fyra tillfällen under året av att nämnden erhåller tema 1-4 från rektorer. Samtliga rapporter gällande tema 3 inkom i tid 
inför utskick av handlingar till beredningsutskottet. Resultaten av kontroller av tema 4, 1 och 2 visar mindre avvikelser. Att rapportering 
ska ske av tema och vid vilka datum detta ska ske registreras i 2022 års kalendarium som finns tillgänglig för samtliga rektorer. Därmed 
bedöms att samtliga kommer att skicka 2022 års tema-rapporter i tid inför utskick till beredningsutskottet. Kontrollen föreslås inte 
återkomma i 2022 års kontrollplan 

 

Ökad skolnärvaro 
Kontroll ska ske vid ett tillfälle under året av att rektor har gjort en individuell bedömning av varje elev som har en frånvaro över 10% 
för att se om eleven behöver gå om ett skolår. En skola har inte genomfört kontrollen. Övriga sex skolor redovisar att många elever hade 
över 10 % frånvaro under vårterminen 2021. Rektor har gjort en individuell bedömning av varje elev som har en frånvaro över 10% om 
eleven ska gå om/inte ska gå om ett skolår. Kontrollen föreslås inte återkomma i 2022 års kontrollplan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 4 - Bildningsnämndens anslagsbindning i driftsbudget år 2022 
(22/BIN/10)

Ärendebeskrivning 
I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående 
anslagsbindning (BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på 
också vara den nivå som nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass samt 
fritidshem fördelas enligt ett resursfördelningssystem. Beslutad driftsbudget för 2022 är 378 
900 tkr.

 Beslutsunderlaget biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde 1 februari.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 4 2022) 
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden, då beslutsunderlag 
saknas.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ines Hadziosmanovic och Kjell Gunnarsson föredrar ärendet och informerar om 
bildningsförvaltningens resursfördelningsmodell som ligger till grund för anslagsbindningen.

Emelie McQuillan (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att
 - Driftbudgetens anslagsbindning för 2022 i enlighet med bilaga fastställs.
 - Beräkningsparametrar i nämndens resursfördelningssystem år 2022 enligt bilaga 1a-e
 fastställs.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att
 - Driftbudgetens anslagsbindning för 2022 i enlighet med bilaga fastställs.
 - Beräkningsparametrar i nämndens resursfördelningssystem år 2022 enligt bilaga 1a-e
 fastställs.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse anslagsbindning 2022
 Barnkonsekvensanalys anslagsbindning 2022
 Anslagsbindning 2022
 Bilaga 1 a
 Bilaga 1 b
 Bilaga 1 c
 Bilaga 1 d
 Bilaga 1 e
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Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till  
Ekonomiavdelningen
 Samtliga chefer inom bildningsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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driftsbudget år 2022

§ 4

22/BIN/10
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2022-01-13 Dnr:22/BIN/10 

Bildningsnämndens anslagsbindning i driftsbudget år 2022

Ärendebeskrivning 
I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående anslagsbindning 
(BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på också vara den nivå som 
nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass samt fritidshem fördelas enligt ett 
resursfördelningssystem. Beslutad driftsbudget för 2022 är 378 900 tkr.

Beslutsunderlaget biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde 1 februari.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att 
- Driftbudgetens anslagsbindning för 2022 i enlighet med bilaga fastställs.
- Beräkningsparametrar i nämndens resursfördelningssystem år 2022 enligt bilaga 1a-e
fastställs.

Ärendet 
I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående anslagsbindning 
(BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på också vara den nivå som 
nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass samt fritidshem fördelas enligt ett 
resursfördelningssystem. Övriga verksamheter tilldelas ramförstärkningar avseende ökade kostnader 
för löner, hyror, städ och övrigt. 

Kvalitet och måluppfyllelse
Hallsbergs kommun har haft en god tillväxt under de senaste åren, vilket gör att vi idag har fler barn 
och elever i våra förskolor och skolor. Några av våra skolor och till viss del förskolor har de senaste 
åren genomgått en renovering. Underhållsåtgärder är planerade under 2022 på både skolor och 
förskolor. Planering och projektering för en ny förskola i södra Hallsberg pågår. Många pedagoger, 
barn och elever har fått och kommer att få en bättre arbetsmiljö på grund av renoverings- och 
underhållsinsatser i våra lokaler. I slutet av 2021 påbörjades en kapacitetsutredning av kommunens 
skolfastigheter. Underlaget kommer vara en viktig del i det fortsatta arbetet för planering och 
organisation av kommunens skolor framöver. 

Hallsbergs kommun har under lång tid legat i framkant när det gäller digitaliseringen av skola och 
förskola. Alla elever från F-9 har en egen lärplatta och i förskolan har alla barn en lärplatta på fem 
barn. All personal i förskola och skola har egna digitala verktyg. Över tid har andra kommuner 
genomfört satsningar och idag är skillnaden inom främst skolan inte stor.

Gymnasiebehörigheten har varit och är allt för låg. Stadieövergångarna (främst från årskurs 6 till 
årskurs 7), skolfrånvaron (såväl den anmälda som den icke anmälda) och matematikundervisningen 
är och har varit tydliga utmaningar de senaste åren. En av åtgärderna som bildningsnämnden vidtagit 
är att kommunen är en del av en stor matematiksatsning, Tänka Resonera och Räkna, som i dagsläget 
omfattar F-5. Planen är att en årskurs i taget kopplas på och att alla årskurser deltar i satsningen från 
och med höstterminen 2025.  

Andelen elever med annat modersmål har ökat i våra verksamheter medan andelen nyanlända elever 
är lägre. Från vårterminen 2020 och tre år framåt deltar Hallsbergs kommun i en satsning med stöd 
av Skolverket kring nyanländas lärande. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2022-01-13 Dnr:22/BIN/10 

Ekonomiska förutsättningar
I november 2021 beslutade kommunfullmäktige om budget för år 2022 samt antog flerårsplaner för 
åren 2023 och 2024. Beslutad driftbudget (netto) för år 2022 för bildningsnämnden är 378 900 tkr.

Bildningsnämnden har för år 2022 fått medel för ökat barn- och elevantal, totalt 8,4 mnkr, 4,5 mnkr 
till förskola och 3,9 mnkr till skola. 

Tidigare tillfälligt budgetutrymme för högre kostnader modersmål utökas med 0,5 mnkr för år 2022.

Inför år 2022 tillförs även 1 000 kr per elev i skolår F-9 i nivåhöjning av elevpengen, vilket totalt blir 
2,070 mnkr. 

Kompensation för ökade interna kostnader som lokalhyra, lokalvård och måltid, är uppräknade med 
1 procent. 

Inför år 2022 har två extra satsningar gjorts.

Första satsningen som är gjord och som vi fått extra medel för från 2022 är 1000 kr per elev i årskurs 
F-9. Dessa resurser är utfördelade till enheterna i resursfördelningssystemet beroende på elevantal 
och även till budgeten för interkommunala och fristående verksamheter.

Den andra satsningen som är gjord är höjning av Bibass-resurser som fördelas ut till skolorna i 
resursfördelningssystemet med motsvarande totalt 2,6 tjänst. 

☒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 Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef   Ekonom

Bilagor
Anslagsbindning 2022

Barnkonsekvensanalys

Bilaga 1a

Bilaga 1b

Bilaga 1c

Bilaga 1d

Bilaga 1e
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Barnkonsekvensanalys
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Bildningsförvaltningen

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Beslut om anslagsbindningen för år 2022.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Beslut om anslagsbindningen för år 2022.

Vilka barn berörs?

Alla barn och elever i våra och andra kommunala/fristående verksamheter, från förskola till årskurs 9 berörs av 
beslutet. Även barn och elever inom våra kultur- och fritidsverksamheter. 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Inför år 2022 har förvaltningen gjort en extra satsning och förstärkt resurserna till barn i behov av särskilt stöd för 
att i större utsträckning kunna möta de behov vi har i våra verksamheter.

Vi har fått ökad tilldelning utifrån ökat elevantal samt en ökad elevpeng och ett tillskott till 
modersmålsorganisationen vilket gynnar alla våra barn och elever. 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt

Utifrån att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, artikel två, så gynnar en förstärkning till barn i 
behov av särskilt stöd samtliga våra elever vilket överensstämmer med barnkonventionens intentioner.

Utifrån barnets bästa och artikel 3, första stycket, så gynnar en ökad ramtilldelningen samtliga barn och elever i 
förvaltningens verksamheter vilket överensstämmer med barnkonventionens intentioner. 
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Vägledning till blankett
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är 
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär 
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn, 
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen 
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som 
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen.

Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12) 
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska 
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges 
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna.

Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa.
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Mer information kring barnkonventionen hittar du på:
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-
konvention_sfs-2018-1197 

Barnombudsmannens webbplats 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ 

Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanal
ys.878.html
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Ansvar Budget 2021 Budget 2022 Förändring
Förvaltningschef -36 586 -36 577 -9 
Modersmålsavdelningen -4 169 -4 765 596
Administrativ samordnare -73 820 -78 021 4 201
Ansvarig Elevhälsan -8 594 -8 717 123
Rektor Vretstorp/ Östansjö grundskola         -17 409 -17 741 332
Rektor Vretstorp/ Östansjö förskola -15 918 -17 628 1 710
Rektor Stocksätterskolan -22 150 -22 790 640
Rektor Transtenskolan -20 661 -22 978 2 317
Rektor Långängskolan -24 532 -25 396 864
Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -17 923 -19 297 1 374
Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -16 263 -17 615 1 352
Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -18 658 -19 291 633
Rektor Pålsboda/Hjortkvarn förskola -16 074 -15 925 -149 
Rektor Folkasboskolan -20 420 -21 367 947
Rektor Sköllersta grundskola/förskola -17 046 -17 578 532
Kulturchef -4 567 -4 628 61
Bibliotekschef -6 181 -6 403 223
Ansvarig Fritidsgårdar -2 420 -2 547 128
Rektor Kulturskolan -3 416 -3 539 123
Fritidschef -10 404 -11 067 662
Ansvarig Allébadet -4 903 -5 030 127
Totalt BIN -362 114 -378 900 16 786

Verksamhet Budget 2021 Budget 2022 Förändring
Nämnd -326 -294 -32 
Kultur & förening -2 726 -2 816 90
Bibliotek -5 076 -5 240 165
Kulturskola -3 392 -3 510 118
Fritidsgårdar -2 439 -2 573 134
Fritid -15 288 -16 078 789
Förskola/Öppna förskolan -101 423 -111 019 9 597
Nattis -1 187 -1 226 39
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -171 254 -177 881 6 627
Ledning & administration -28 014 -29 262 1 248
Skolskjutsar -9 842 -10 074 232
Elevstöd -6 164 -5 514 -650 
Särskilt stöd personal -1 409 -909 -500 
Modersmål -4 169 -4 765 596
Ej fördelad budget -9 404 -7 738 -1 666 
Totalt BIN -362 114 -378 900 16 786

Belopp i tkr Budget 2021 Budget 2022 Förändring
Intäkter 66 014 67 849 1 835
Kostnader -428 128 -446 749 18 621
-varav kapitalkostnader -3 017 -2 770 -247
-varav lokalkostnader -66 878 -69 950 3 072
-varav personalkostnader -274 907 -282 246 7 338
-varav övriga kostnader -83 326 -91 783 8 457
Totalt (nettokostnader) -362 114 -378 900 16 786

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsnämnden
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Beräkningsparametrar 2022 Bilaga 1a

Termin Vt 2022 Ht 2022

Antal månader 7 5

Medellön lärare F-6 582 914 582 914

Medellön lärare 7-9 595 428 595 428

Vikariepott i % av personal resurs F-9 1,25% 1,25%

Läromedel F-6 630 kr/elev 630 kr/elev

Läromedel 7-9 1155 kr/elev 1155 kr/elev

Läromedel Punkten/Studio 4-6 1855 kr/elev 1855 kr/elev

Förbrukningsinventarier 150 kr/elev 150 kr/elev

per km/elev per km/elev

Avståndsfaktor till Hallsberg 15 15

Lärare/ Lärare/

100 elever Per elev 100 elever      Per elev

Lärartäthet F-6 6,02 0,060 6,02 0,060

Lärartäthet 7-9 6,49 0,065 6,49 0,065

Elever per lärare F-6 16,61 16,61

Elever per lärare 7-9 15,42 15,42
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Grundskolan Hallsbergs kommun 2022 Bilaga 1b

Antal elever

Prognos

VT 2022 VT 2022 HT 2022 HT 2022

SKOLA ELEVANTAL F-6 ELEVANTAL 7-9 ELEVANTAL F-6 ELEVANTAL 7-9

Stocksätterskolan 331 337

Studio 4-6 6 6

Fredriksbergskolan 152 154

Östansjö skola 106 106

Långängskolan 446 436

Transtenskolan 396 394

Punkten 7 7

Folkasboskolan  F-6 223 229

Folkasboskolan 7-9 144 125

Sköllersta skola 134 135

TOTALT 1398 547 1403 526

1945 1929
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Fasta resurser fördelade utöver resurs per elev Bilaga 1c

Vårterminen 2022

SKOLA Liten enhet Särskilt stöd
Lågstadie-

satsningen
Kurator

Special-

pedagog Totalt

Stocksätterskolan 2,35 0,96 1,00 1,00 5,31

Studio 4-6 2,64 2,64

Fredriksbergskolan *) 0,70 1,45 0,51 0,40 0,40 3,46

Östansjö skola 1,00 1,00 0,36 0,30 0,30 2,96

Långängskolan 2,85 1,29 1,00 1,00 6,14

Transtenskolan 3,20 1,00 1,00 5,20

Punkten 2,55 2,55

Folkasboskolan  F-6 1,75 0,68 0,50 0,50 3,43

Folkasboskolan 7-9 0,50 1,25 0,50 0,50 2,75

Sköllersta skola 1,00 1,00 0,41 0,35 0,35 3,11

TOTALT 3,20 20,04 4,20 5,05 5,05 37,54

*) Vretstorp 0,2 tj för administration av NTA

Höstterminen 2022

SKOLA Liten enhet Särskilt stöd
Lågstadie-

satsningen
Kurator

Special-

pedagog Totalt

Stocksätterskolan 2,35 1,03 1,00 1,00 5,38

Studio 4-6 2,64 2,64

Fredriksbergskolan *) 0,70 1,45 0,48 0,40 0,40 3,43

Östansjö skola 1,00 1,00 0,33 0,30 0,30 2,93

Långängskolan 2,85 1,30 1,00 1,00 6,15

Transtenskolan 3,20 1,00 1,00 5,20

Punkten 2,55 2,55

Folkasboskolan  F-6 1,75 0,69 0,50 0,50 3,44

Folkasboskolan 7-9 0,50 1,25 0,50 0,50 2,75

Sköllersta skola 1,00 1,00 0,37 0,35 0,35 3,07
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TOTALT 3,20 20,04 4,20 5,05 5,05 37,54

*) Vretstorp 0,2 tj för administration av NTA

Resurs fördelade utefter föräldrars utbildningsnivå och för Svenska som andra språk

Vårterminen 2022

SKOLA
Utbildnings- 

nivå

Svenska som 

andraspråk

Stocksätterskolan 1,50 1,85

Studio 4-6

Fredriksbergskolan 0,20 0,30

Östansjö skola 0,08

Långängskolan 0,42 1,25

Transtenskolan 0,78 1,65

Punkten

Folkasboskolan  F-6 0,52 1,00

Folkasboskolan 7-9 0,30 0,20

Sköllersta skola 0,04

TOTALT 3,84 6,25

Höstterminen 2022

SKOLA
Utbildnings- 

nivå

Svenska som 

andraspråk

Stocksätterskolan 1,54 1,75

Studio 4-6

Fredriksbergskolan 0,21 0,45

Östansjö skola 0,04

Långängskolan 0,50 1,25

Transtenskolan 0,86 1,95

Punkten
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Folkasboskolan  F-6 0,55 0,75

Folkasboskolan 7-9 0,17 0,10

Sköllersta skola 0,04

TOTALT 3,91 6,25
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Fritidshem prognos barn och timmar 2022 Bilaga 1d

VT2022 Samma som ht2021 HT2022

Prognos

ENHET

Fast 

belopp 

liten 

enhet Plan-tid

Antal 

barn

Antal 

timmar

Plac 

tim/vecka

Fast 

belopp 

liten 

enhet Plan-tid

Antal 

barn

Antal 

timmar

Plac 

tim/vecka

Stocksätterskola 0 4 123 1 455 11,8 0 4 133 1 969 14,8

Fredriksbergskolan 0 3 87 1 174 13,5 0 3 88 1 234 14,0

Östansjö skola 0 2 62 792 12,8 0 2 60 829 13,8

Långängskolan 0 5 234 3 143 13,4 0 5 210 2 818 13,4

Folkasboskolan F-6 0 3 88 1 424 16,2 0 3 93 1 301 14,0

Hjortkvarn 1 1 12 119 9,9 1 1 11 126 11,5

Sköllersta skola 0 3 80 1 110 13,9 0 2 75 1 253 16,7

TOTALT 1 21 686 9 216 13,43 1 20 670 9 529 14,22
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Bilaga 1E

För varje inrättad avdelning beräknas en resurs enligt följande:

Är avdelningen konverterad (se beslut in nämnden 2009) beräknas enbart 

pedagogtjänser, för ej konverterade beräknas 0,95 tjänst för fleravdelning

1,20 tj för enavdelning och 0,6 tj för liten avdelning som barnskötartjänst.

Enhet

Antal 

inskrivna 

barn i 

genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 

tjänst för 

lunch-

hantering

Konver-

terad

Hallsberg 2022

Rektor Förskolan Äppellunden

1 & 2 Blå 18 fleravdelning 0,20 Ja

Grön 18 fleravdelning 0,20 Ja

Gul 18 fleravdelning 0,05 Ja

Guld 18 fleravdelning 0,05 Ja

Lime 18 fleravdelning 0,05 Ja

Orange 18 fleravdelning 0,05 Nej

Röd 18 fleravdelning 0,05 Nej

Turkos 18 fleravdelning 0,05 0,70 Ja

Lila 1 18 fleravdelning 0,20 Ja

Lila 2 9 liten fleravdelning 0,05 0,25 Ja

Förskolan Tranängen

Grön 18 fleravdelning 0,20 Nej

Gul 18 fleravdelning 0,20 0,40 Ja

Förskolan Norrgården

Fjärilen 18 fleravdelning 0,20 Ja

Humlan 18 fleravdelning 0,20 Ja

Myran 18 fleravdelning 0,05 Ja

Nyckelpigan 18 fleravdelning 0,05 0,50 Ja

Förskolans organisation i Hallsbergs kommun år 2022
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Förskolan Björkängen

Hjulet 18 fleravdelning 0,20 Nej

Lampan 18 fleravdelning 0,20 Nej

Skruven Blå 18 fleravdelning 0,05 Ja

Skruven Grön 9 liten fleravdelning 0,05 0,50 Ja
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Enhet

Antal 

inskrivna 

barn i 

genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 

tjänst för 

lunch-

hantering

Konver-

terad

2022

Rektor Förskolan Kompassen

3 Nord Grön 18 fleravdelning 0,20 Nej

Nord Röd 18 fleravdelning 0,20 Nej

Syd Blå 18 fleravdelning 0,05 Ja

Syd Grön 9 liten fleravdelning 0,05 Ja

Syd Röd 18 fleravdelning 0,05 Ja

Öst Blå 18 fleravdelning 0,05 Ja

Öst Röd 18 fleravdelning 0,05 0,65 Nej

Förskolan Vibytorp

Vibytorp 1 18 fleravdelning 0,20 Ja

Vibytorp 2 18 fleravdelning 0,20 Ja

Vibytorp 3 18 fleravdelning 0,05 0,45 Ja

Ej fördelat Ny förskola paviljong

Hel avdelning fleravdelning 0,2 Ja

Liten avdelning liten fleravdelning 0,05 0,25 Ja
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Vårterminen 2022

Enhet

Antal 

inskrivna 

barn i 

genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 

tjänst för 

lunch-

hantering

Konver-

terad

Vretstorp Förskolan Tallbacken

Tallkotten 18 fleravdelning 0,20 Nej

Äppelblomman 18 fleravdelning 0,20 Nej

Trädet 18 fleravdelning 0,05 0,45 Ja

Förskolan Sagobacken

Draken 18 fleravdelning 0,20 Ja

Grodan 18 fleravdelning 0,20 Nej

Trollet 18 fleravdelning 0,20 Ja

Ugglan 9 liten fleravdelning 0,05 0,65 Ja

Östansjö Förskolan Östansjö

Raketen 1 18 fleravdelning 0,20 Ja

Raketen 2 18 fleravdelning 0,20 Nej

Stjärnan 1 18 fleravdelning 0,05 Ja

Stjärnan 2 18 fleravdelning 0,05 0,50 Ja

Höstterminen 2022

Enhet

Antal 

inskrivna 

barn i 

genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 

tjänst för 

lunch-

hantering

Konver-

terad

Vretstorp Förskolan Tallbacken

Tallkotten 18 fleravdelning 0,20 Nej

Äppelblomman 18 fleravdelning 0,20 Nej

Trädet 18 fleravdelning 0,05 0,45 Ja

Förskolan Sagobacken

Draken 18 fleravdelning 0,20 Ja

Grodan 18 fleravdelning 0,20 Nej

Page 105 of 179



Trollet 18 fleravdelning 0,20 Ja

Ugglan liten fleravdelning 0,60

Östansjö Förskolan Östansjö

Raketen 1 18 fleravdelning 0,20 Ja

Raketen 2 18 fleravdelning 0,20 Nej

Stjärnan 1 18 fleravdelning 0,05 Ja

Stjärnan 2 18 fleravdelning 0,05 0,50 Ja
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Enhet

Antal 

inskrivna 

barn i 

genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 

tjänst för 

lunch-

hantering

Konver-

terad

Pålsboda Förskolan Gläntan

Hajen 18 fleravdelning 0,20 Ja

Krokodilen 18 fleravdelning 0,20 0,40 Nej

Förskolan Folkasbo

Båten 18 fleravdelning 0,20 Ja

Tåget 18 fleravdelning 0,20 0,40 Nej

Förskolan Gullvivan

Delfinen 18 fleravdelning 0,20 Nej

Falken liten fleravdelning

Gårdstrollen 18 fleravdelning 0,20 Ja

Skogstrollen 18 fleravdelning 0,05 Ja

Stentrollen 18 fleravdelning 0,05 0,50 Ja

Hjortkvarn Förskolan Hjorten

Hjorten 18 enavdelning 0,20 0,20 Nej

Enhet

Antal 

inskrivna 

barn i 

genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 

tjänst för 

lunch-

hantering

Konver-

terad

Sköllersta Förskolan Ekhagen

Fröet 18 fleravdelning 0,20 Ja

Plantan 18 fleravdelning 0,20 0,40 Ja

Förskolan Treudden

Skogen 18 fleravdelning 0,20 Ja

Stacken 18 fleravdelning 0,20 Nej

Stubben 18 fleravdelning 0,05 0,45 Nej
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Summa 1134 9,2

Organisation pedagogisk omsorg i Hallsbergs kommun 2022

Prognos antal barn
Prognos 

antal timmar
Antal tjänster

Prognos 

antal barn

Prognos 

antal 

timmar

Antal 

tjänster

Hallsberg 20 637 4 20 637 4

Beräkningsparametrarna för pedagogisk verksamhet är samma som år 2021

VT 2022 HT 2022
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5 - Attestordning för bildningsnämnden, bokföringsåret 2022 
(22/BIN/11)

Ärendebeskrivning 
Samtliga användare som har rätt att registrera eller ta ut information från ekonomisystemet 
erhåller en roll. En användare kan ha flera roller beroende på vilka behörigheter som 
användaren erhåller. I nämndens attestordning framgår vilka befattningar som har rätt att 
besluta att tilldela olika personer/användare rätt till en eller flera roller.

Förvaltningen upprättar årligen en attestförteckning där det framgår vilka användare, med 
namn och befattning, som innehar en viss roll. Ekonomen upprättar förvaltningens 
attestförteckning med namngivna personer som ska inneha de olika rollerna, attestant, 
granskare, ersättare med flera, enligt underlag från berörda ansvariga. Vid förändringar av 
de namngivna personerna i attestförteckningen under bokföringsåret ska blankett som 
ekonomiavdelningen tillhandahåller användas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 5 2022) 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut. 

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

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att attestordning för bildningsnämnden, bokföringsåret 2022 
enligt ovan fastställs.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Attestordning 2022

Expedieras till  
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Datum: 2022-01-12 Dnr:22/BIN/11 

Attestordning för bildningsnämnden, bokföringsåret 2022

Ärendebeskrivning 
Samtliga användare som har rätt att registrera eller ta ut information från ekonomisystemet erhåller 
en roll. En användare kan ha flera roller beroende på vilka behörigheter som användaren erhåller. I 
nämndens attestordning framgår vilka befattningar som har rätt att besluta att tilldela olika 
personer/användare rätt till en eller flera roller.

Förvaltningen upprättar årligen en attestförteckning där det framgår vilka användare, med namn och 
befattning, som innehar en viss roll. Ekonomen upprättar förvaltningens attestförteckning med 
namngivna personer som ska inneha de olika rollerna, attestant, granskare, ersättare med flera, 
enligt underlag från berörda ansvariga. Vid förändringar av de namngivna personerna i 
attestförteckningen under bokföringsåret ska blankett som ekonomiavdelningen tillhandahåller 
användas.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att attestordning för bildningsnämnden, 
bokföringsåret 2022 enligt ovan fastställs

Ärendet 
Samtliga användare som har rätt att registrera eller ta ut information från ekonomisystemet erhåller 
en roll. En användare kan ha flera roller beroende på vilka behörigheter som användaren erhåller. I 
nämndens attestordning framgår vilka befattningar som har rätt att besluta att tilldela olika 
personer/användare rätt till en eller flera roller. 

Förvaltningen upprättar årligen en attestförteckning där det framgår vilka användare, med namn och 
befattning, som innehar en viss roll. Ekonomen upprättar förvaltningens attestförteckning med 
namngivna personer som ska inneha de olika rollerna, attestant, granskare, ersättare med flera, 
enligt underlag från berörda ansvariga. Vid förändringar av de namngivna personerna i 
attestförteckningen under bokföringsåret ska blankett som ekonomiavdelningen tillhandahåller 
användas.
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Datum: 2022-01-12 Dnr:22/BIN/11 

Leverantörsfakturor och interna fakturor

Vid hantering av leverantörsfakturor och interna fakturor används begreppen granskningsattestant 
och beslutsattestant för de olika rollerna.

Granskare/Granskningsattestant

Granskare kontrollerar och ansvarar för att:

- kvantiteten och kvaliteten är enligt beställning
- priset, rabatten och andra betalningsvillkor är riktiga och att dessa uppgifter 

stämmer med normala villkor såsom prislistor med mera. Om avvikelser 
finns skall granskningsattestanten göra beslutsattestanten uppmärksam på 
detta.

- fakturan är rätt uträknad med angivna rabatter avdragna
- mervärdesskatten är specificerad och att momsregistreringsnummer finns 

angivet

Granskningsattest genomförs endast elektroniskt och finns inte vid manuell registrering. 
Vid manuell registrering utförs detta av beslutsattestant.

Attestant/Beslutsattestant

Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att en faktisk beställning har 
skett, att ett beslut har fattats och att villkoren stämmer med det som överenskommits. 
I beslutsattesten ligger också ansvaret för konteringen. 

Beslutattest tecknas med manuell alternativt elektronisk signatur.

Arbetsledare finns kopplat till varje beslutsattestant. Om en faktura inte attesterats innan förfallodag 
eskalerar fakturan till Arbetsledaren som då får rätt av systemet att beslutsattestera.

Behörighetsattestant

Vid elektronisk hantering av fakturor, bokföringsorder och liknande krävs ingen behörighetsattest. 
Kontroll av behörighet sker automatiskt i det elektroniska systemet.

Vid manuell hantering kontrollerar behörighetsattestanten att behöriga personer har attesterat. 
Kontrollen utgör slutsteget i bokföringen och utförs inom respektive förvaltning/nämnd. 
Behörighetsattest vid manuell hantering ska utföras av en person med god överblick och kunskap om 
organisationen och verksamheten.

Behörighetsattestant och beslutsattestant kan inte vara samma person.
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Datum: 2022-01-12 Dnr:22/BIN/11 

Omkontering/rättning av leverantörsfakturor, interna fakturor eller övrig bokföring

Vid hantering av omkonteringar/rättningar av leverantörsfakturor, interna fakturor eller övrig 
bokföring används begreppen utfärdare, beslutsattestant och behörighetsattestant för de olika 
rollerna. 

Rollen som utfärdare innehas av den som upprättar en omkontering/rättning. När en 
omkontering/rättning upprättats skickas den vidare till beslutsattestant. Utfärdare och 
beslutsattestant kan vara samma person. Behörighetsattest utgörs av ekonomisystemet.

Förvaltningschef

Förvaltningschef har rätt att attestera samtliga ansvar i förvaltningen. 

Ekonom

Ekonom har rätt att attestera bokföringsorder inom samtliga ansvar i förvaltningen (ombokningar, 
rättningar, periodiseringar, bokslut mm). 

Kundfakturor

Vid hantering av fakturor som skickas från förvaltningen används begreppen attestant och order för 
de olika rollerna.

De som har rollen order registrerar underlaget till en kundfaktura. Kundfaktura kan vara intern eller 
extern. När underlaget till en intern kundfaktura klarmarkerats skickas den automatiskt vidare till 
mottagare, alltså granskare/ attestant. När underlaget till en extern kundfaktura klarmarkerats 
skickas den vidare i systemet för utskrift och utskick.

Behörighet för att utse attestant samt ersättare gäller enligt följande:

Koddelen ansvar Behörig att besluta om attestant samt ersättare

70xxxx Förvaltningschef och vid förfall för denne nämndordförande.

71xxxx Respektive rektor för egna ansvar och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

72xxxx Respektive rektor för egna ansvar och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

73xxxx Chef för kulturavdelningen och fritidsavdelningen och vid 
förfall för denne förvaltningschef.

74xxxx Chef för fritidsavdelningen och vid förfall för denne 
förvaltningschef.
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Behörighet för att utse granskare, behörighetsattestant och order samt ersättare gäller 
enligt följande:

Koddelen ansvar Behörig att besluta om granskare, behörighetsattestant och 
order samt ersättare

70xxxx Förvaltningschef och vid förfall för denne nämndordförande.

71xxxx Enhetschef administration och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

72xxxx Enhetschef administration och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

73xxxx Chef för kulturavdelningen och fritidsavdelningen och vid 
förfall för denne förvaltningschef.

74xxxx Chef för fritidsavdelningen och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

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

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Catharina Lindvall-Scharmer Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef Ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 6 - Betygsuppföljning årskurs 9 
(22/BIN/12)

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden har som mål att antalet elever som blir behöriga till gymnasiet ska öka. 
Det är höstterminens betyg i årskurs 9 som ligger till grund för elevens ansökan till 
gymnasiet. Slutlig antagning görs på avgångsbetyget. Bildningsförvaltningen redovisar en 
sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid kommunens skolor för årskurs 9 i slutet 
av höstterminen 2021.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 6 2022) 
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden, då verksamhetschef Erica 
Rosenkvist kommer och föredrar ärendet på nämndens sammanträde.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Erica Rosenkvist informerar nämnden om ärendet, nuläge, vilka antaganden som 
görs samt vilka insatser om planeras framöver för att öka måluppfyllelsen.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Betygsuppföljning årskurs 9

Paragrafen är justerad
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Datum: 2021-01-13 Dnr:22/BIN/12 

Betygsuppföljning årskurs 9

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden har som mål att antalet elever som blir behöriga till gymnasiet ska öka. Det är
höstterminens betyg i årskurs 9 som ligger till grund för elevens ansökan till gymnasiet. Slutlig
antagning görs på avgångsbetyget. Bildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de 
terminsbetyg som sattes vid kommunens skolor för årskurs 9 i slutet av höstterminen 2021. 

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

Ärendet 
Bildningsnämnden har som mål att antalet elever som blir behöriga till gymnasiet ska öka. Det är 
höstterminens betyg i årskurs 9 som ligger till grund för elevens ansökan till gymnasiet. Slutlig 
antagning görs på avgångsbetyget. Verksamhetschef har avstämning med rektorerna vid de båda 
enheterna under januari månad för information kring uppföljning och planering på skolnivå samt 
dialog kring vårterminens arbete i verksamheterna med utgångspunkt i kunskapsresultaten.

Ärendet är ett informationsärende av administrativ karaktär vilket innebär att en 
barnkonsekvensanalys inte är gjord.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Erica Rosenkvist

Förvaltningschef Verksamhetschef förskola/skola

Page 117 of 179



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 7 - Revisionsrapport, aktiva åtgärder för ökad måluppfyllelse 
(21/BIN/353)

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun genomfört en 
granskning av bildningsnämndens aktiva insatser för ökad måluppfyllelse i grundskolan. 
Granskningens syfte är att bedöma om bildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig 
utbildning som ger elever det stöd och den stimulans som behövs för att eleverna ska nå en 
hög måluppfyllelse.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 7 2022) 
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet  
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna svaret på granskningen och att 
det överlämnas till Hallsbergs revisorer.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna svaret på granskningen och att det överlämnas till 
Hallsbergs revisorer.

Beslutsunderlag 
 Svar revisionsrapport aktiva åtgärder för ökad måluppfyllelse
 Svar kommunrevision - Aktiva åtgärder för ökad måluppfyllelse

Expedieras till  
Hallsbergs kommuns revisorer

Paragrafen är justerad
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Dnr:21/BIN/353 

Revisionsrapport, aktiva åtgärder för ökad måluppfyllelse

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun genomfört en 
granskning av bildningsnämndens aktiva insatser för ökad måluppfyllelse i grundskolan. 
Granskningens syfte är att bedöma om bildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig utbildning 
som ger elever det stöd och den stimulans som behövs för att eleverna ska nå en hög måluppfyllelse. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås godkänna svaret på granskningen och att det överlämnas till Hallsbergs 
revisorer. 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun genomfört en 
granskning av bildningsnämndens aktiva insatser för ökad måluppfyllelse i grundskolan.

Granskningen har resulterat i följande rekommendationer:

 att bildningsnämnden systematiskt ska följa arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 
samt analysera resurstilldelningens effekter på skolornas möjlighet att tillgodose elevernas 
identifierade stödbehov

 att bildningsnämnden aktivt ska arbeta för att säkerställa ekonomiska och personella 
förutsättningar för skolorna att bedriva arbetet med stödinsatser i enlighet med skollagen

Rapporten överensstämmer i stora delar med de utvecklingsområden som har identifierats. 
Bildningsnämnden har tidigare godkänt utvecklingsområden genom kvalitetsredovisningen som 
förvaltningen har i uppdrag att arbeta vidare med. 

Ärendet är av administrativ karaktär vilket innebär att en barnkonsekvensanalys inte görs.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef

Bilagor
Svar kommunrevision – Aktiva åtgärder för ökad måluppfyllelse
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Dnr 21/BIN/353

Bildningsförvaltningen

Svar till kommunrevisionen – Aktiva åtgärder för 
ökad måluppfyllelse

Med anledning av den granskning som gjorts av PwC våren 2021, 
Bildningsnämndens aktiva insatser för ökad måluppfyllelse, kommer 
följande svar från bildningsnämnden.

Under 2021 färdigställdes utredningen Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven (SOU 2021:11). Bildningsförvaltningen har tagit del av de 
svårigheter som utredarna beskriver gällande särskilt stöd och 
elevhälsoarbetet. Utredningen kommer att presenteras för nämnden under 
ett nämndmöte under våren. Till stora delar finns samma brister i 
Hallsbergs kommun, särskilt när det gäller systematik och uppföljning av 
särskilt stöd, samt tillgång till metoder och arbetssätt som har evidens 
inom särskilt stöd. Utredarna har föreslagit en del åtgärder på statlig nivå. 
Bildningsnämnden och förvaltningen kommer att följa deras fortsatta 
arbete med stort intresse, samtidigt som arbetet med att hitta former för 
att utveckla och stärka arbetet med särskilt stöd och goda lärmiljöer för 
våra elever fortsätter i Hallsbergs kommun. 

Utifrån den senaste kvalitetsredovisningen har bildningsnämnden godkänt 
de identifierade utvecklingsområdena som förvaltningen föreslagit, där 
utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del. Syftet med 
förändringen är att ytterligare kvalitetssäkra vårt förvaltningsgemensamma 
arbete med utgångspunkt i de nationella målen och med tydlig koppling till 
beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Arbetet med att analysera 
varför måluppfyllelsen varierar mellan olika skolor och hur måluppfyllelsen 
påverkas av skillnader i elevers behov och förutsättningar kommer att 
utvecklas och tydliggöras. Ytterligare uppföljning och analys behövs 
avseende vilka effekter som resursfördelning och riktade insatser ger. 
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Resultaten kommer att redovisas för nämnden så att det finns underlag 
och information för kommande prioriteringar och budgetarbete. 

Vidare arbetar förvaltningschef, verksamhetschef samt chefen för 
elevhälsan med att revidera aktuella rutiner/arbetssätt för att förtydliga 
vissa delar som tidigare inte varit helt tydliga. I arbetet har även rektorer 
varit delaktiga och kommer fortsatt att vara delaktiga under våren för att 
säkerställa implementeringen av de reviderade rutinerna i 
verksamheterna. 

Det har sedan tidigare funnits ändamålsenliga och kända rutiner för 
övergångar som överlag fungerat väl. Under hösten 2021 har ett arbete 
gjorts i rektorsgruppen för att se över och förbättra dessa rutiner samt göra 
dem mer likvärdiga i hela kommunen. Detta arbete är i stort sett klart och 
det kommer under våren att presenteras för nämnden. Det ska bli en 
kommungemensam rutin för övergången mellan förskoleklass och årskurs 
1 samt en kommungemensam rutin för övergången mellan årskurs 6 och 7. 
Den kommungemensamma rutinen kan komma att anpassas utifrån de 
skolor/förskolor som samverkar i samband med övergångarna men 
grunden kommer att se likadan ut för alla verksamheter.

Vid två tillfällen per år får nämnden en redovisning av hur måluppfyllelsen 
ser ut i alla ämnen och årskurser samt en redovisning av arbetet med 
särskilt stöd och extra anpassningar. Vid de nämndsammanträde där tema 
1 och 4 presenteras har bildningsnämnden en resultatdialog tillsammans 
med rektorer i förskola och skola, verksamhetschef för elevhälsan samt 
representanter från förvaltningen. Dialogerna baseras på tema 1 respektive 
4, enheternas nulägesbild samt kvalitetsredovisningar och 
verksamhetsplaner.

Dessa temarapporteringar har, under hösten 2021, reviderats genom att 
redovisningarna tydligare beskriver hur skolan kontinuerligt och 
processinriktat arbetar med uppföljning, utvärdering och åtgärder kring 
elever som riskerar att inte nå målen. Behoven beskrivs och analyseras på 
gruppnivå och insatserna beskrivs på gruppnivå och vilka effekterna dessa 
förväntas ge. Temarapport 1 har diskuterats i rektorsgruppen för ett 
kollegialt lärande kring vilka insatser som förväntas ge effekt på gruppnivå 
och vilka utmaningar som finns i verksamheterna. Ämnet kommer tillbaka i 
temarapport 4 som redovisas på vårterminen och då kommer en 
redovisning att presenteras utifrån vilka effekter de planerade insatserna 
som redovisades i temarapport 1 gav och hur arbetet planeras framåt. 
Även detta tema kommer att diskuteras i rektorsgruppen i form av ett 
kollegialt lärande för att delge varandra framgångsrika sätt att arbeta för 
att alla elever ska få det stödet som de har rätt till. 
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Nämnden har antagit en elevhälsoplan (2019-2021) som nu ska revideras. I 
arbetet med den reviderade elevhälsoplanen för år 2022-2024, finns 
området anpassningar och särskilt stöd med som ett fokusområde. Utifrån 
den aktuella granskningen samt övrigt analysarbete i elevhälsan under 
året, har några områden ringats in som kommer arbetas med särskilt 
kommande år. Bland dessa områden finns att stärka systematiken i arbetet 
med särskilt stöd. Det innebär att rektorer och elevhälsa blir stärkta i hur 
de dokumenterar och följer upp insatser för att se vad som ger utveckling 
och vad som inte fungerar för en enskild elev. Ett annat utvecklingsområde 
är att stärka kunskapen inom skolledning och elevhälsa om 
specialpedagogiska insatser; vad de kan vara och hur de kan utformas för 
olika barn och elevers behov.

Bildningsnämnden har antagit en resursfördelningsmodell vilken är 
grunden till bildningsförvaltningens budgetarbete. Varje skola får en 
resurstilldelning som ska gå till elever i behov av särskilt stöd. Detta är 
utöver grundbeloppet (elevpengen) och utöver de resurser som finns i 
elevhälsan. Kommande budgetår kommer denna resurstilldelning att 
utökas så att skolorna ges större möjlighet att organisera på bästa sätt 
utifrån alla elevers behov. Utöver denna utökning så kommer även 
grundtilldelningen att utökas utifrån att bildningsförvaltningen fått en 
utökad ramtilldelning på 1 000 kr per elev.

Utöver dessa resurser finns motsvarande 2 lärartjänster att fördela till de 
elever eller situationer där stödet är extra stort och inte har kunnat mötas i 
ordinarie planering. Denna resurs ska utvärderas löpande och planering ska 
ske för att elevens behov ska mötas av de resurser som finns i skolans 
ordinarie verksamhet och tilldelade resurser.

Utifrån tidigare gjorda utvärderingar pågår ett arbete med att utreda de 
kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna. PwC noterar också i sin 
rapport att det finns ett behov av att tydliggöra målgruppen för dessa grupper. 
Utredningen beräknas vara klar under våren 2022.

PwC konstaterar att bildningsnämnden i informationsärenden ofta lägger 
informationen till handlingarna. Bildningsnämnden kommer tillsammans med 
förvaltningen fortsättningsvis att se över beslutsformuleringarna så att beslut som 
nämnden fattar blir tydligare och mer spårbara.

För bildningsnämnden

Siw Lunander

Ordförande
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Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 8 - Översyn av temarapporteringar 
(22/BIN/14)

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen arbetar med en översyn av det systematiska kvalitetsarbetet där man på ett 
tydligare sätt sammankopplar temaredovisningarna med kvalitetsplan både på 
verksamhetsnivå och huvudmannanivå. Utifrån skollagens sjätte kapitel upprättar varje skola 
och förskola en plan mot kränkande behandling årsvis. Planen innehåller såväl åtgärder som 
uppföljning för att förhindra och förebygga kränkande behandling. Att planerna upprättas 
följs upp i den årliga internkontrollen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 8 2022) 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Bildningsförvaltningen ser över det 
systematiska kvalitetsarbetet och innehållet i tema 3 fortsättningsvis att rapporteras i 
kvalitetsplanen, vilket gör att det temat inte längre fyller någon funktion.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Ärendet är en del av revideringen av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen har som förslag att se över 
temaredovisningarna kommande läsår som ett led i kvalitetsarbetet. Förvaltningen 
återkommer med förslag efter översynen.

Emelie McQuillan (M) poängterar att innehållet i tema 3 är viktigt att följa upp och yrkar på 
ett tillägg till beslutsformuleringen att förvaltningen även får i uppdrag att se över hur tema 
3 fortsättningsvis ska följas upp.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att under läsåret 21/22 ta bort temarapport 
3 och inför kommande läsår se över temaredovisningarnas innehåll samt hur tema 3 
fortsättningsvis ska följas upp.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att under läsåret 21/22 ta bort temarapport 3 och inför 
kommande läsår se över temaredovisningarnas innehåll samt hur tema 3 fortsättningsvis ska 
följas upp.

Beslutsunderlag 
 Översyn av  temarapporteringar

Expedieras till  
Verksamhetschef förskola/skola
 Rektorer förskola/skola
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Paragrafen är justerad
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Datum: 2022-01-14 Dnr:22/BIN/14 

Översyn av temarapporteringar

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen arbetar med en översyn av det systematiska kvalitetsarbetet där man på ett tydligare 
sätt sammankopplar temaredovisningarna med kvalitetsplan både på verksamhetsnivå och 
huvudmannanivå. Utifrån skollagens sjätte kapitel upprättar varje skola och förskola en plan mot 
kränkande behandling årsvis. Planen innehåller såväl åtgärder som uppföljning för att förhindra och 
förebygga kränkande behandling. Att planerna upprättas följs upp i den årliga internkontrollen.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslå bildningsnämnden besluta att under läsåret 21/22 ta bort temarapport 
3 och inför kommande läsår se över temaredovisningarnas innehåll.

Ärendet 
Skolorna och förskolorna lämnar vid fyra tillfällen in temaredovisningar till nämnden. 

 Tema 1: Måluppfyllelse och antal individuella handlingsplaner 
 Tema 2: Frånvaro/närvaro inom förskola/fritidshem/skola
 Tema 3: Plan mot kränkningar och plan mot diskriminering samt sammanställning av 

kränkningsärenden
 Tema 4: Måluppfyllelse och antal individuella handlingsplaner

Förvaltningen arbetar med en översyn av det systematiska kvalitetsarbetet där man på ett tydligare 
sätt sammankopplar temaredovisningarna med kvalitetsplan både på verksamhetsnivå och 
huvudmannanivå. 

Utifrån skollagens sjätte kapitel upprättar varje skola och förskola en plan mot kränkande behandling 
årsvis. Planen innehåller såväl åtgärder som uppföljning för att förhindra och förebygga kränkande 
behandling. Att planerna upprättas följs upp i den årliga internkontrollen. 

Från och med april 2021 har skola och förskola rapporterat kränkningar med hjälp av systemet Draftit 
där det också finns statistik som följs upp och tas med i arbetet med såväl plan mot kränkande 
behandling som kvalitetsplan på verksamhetsnivå och huvudmannanivå. 

Den tidigare lägesredovisning av tema 3 är inaktuell och inte uppdaterad utifrån nuvarande skollag. 

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 Erica Rosenkvist

Förvaltningschef Verksamhetschef förskola/skola
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 9 - Verksamhetsrapport 2021:01 
(22/BIN/5)

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsbesök har genomförts på Sköllersta skola i Sköllersta, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats enligt bilaga. 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 9 2022) 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut. 

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

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att verksamhetsrapport 2021:01 gällande Sköllersta skola 
godkänns. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport 2021:01
 Verksamhetsrapport Sköllersta skola 211019

Expedieras till  
Rektor Sköllersta skola

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-01-10 Dnr:22/BIN/5 

Verksamhetsrapport 2021:01

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsbesök har genomförts på Sköllersta skola i Sköllersta, Hallsbergs kommun. En rapport 
från besöket har utarbetats enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att verksamhetsrapport 2021:01 gällande 
Sköllersta skola godkänns. 

Ärendet 
Bildningsnämnden beslutar årligen om att genomföra verksamhetsbesök i sina verksamheter inom 
förskola/skola, kultur och fritid. Nämnden avser att genomföra åtta besök årligen, fyra under 
vårterminen och fyra under höstterminen. Under covidpandemin har nämnden kunnat genomföra 
färre besök än vanligt. Höstterminen genomförde nämnden tre besök. I oktober besöktes Sköllersta 
skola, i november Stocksätterskolan och i december besökte nämnden Transtenskolan. Det 
planerade besöket på Långängskolan ställdes in. En rapport från besöket på Sköllersta skola 2021-10-
19 har utarbetats enligt bilaga. 

Barnets bästa – Rapporten 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

Bilagor
Verksamhetsrapport 2021:01, Sköllersta skola
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Sammanfattning
Det huvudsakliga syftet med verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, för 
nämndens verksamhet, viktiga områden. Verksamhetsbesöken är ett av flera sätt 
för nämndens politiker att få en inblick i verksamheterna nämnden ansvarar för 
liksom att det också utgör ett tillfälle för de som på olika sätt är knutna till dessa 
verksamheter att få möta några av nämndens politiker. Verksamhetsbesöket 
sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som framkommer i samtalet. 

Verksamhetsbesök har gjorts i kommunens förskolor och skolor sedan år 2000. 
Vid de första besöken granskade nämnden hur man arbetat med miljö-, hälso- och 
internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 
områden som utveckling och lärande samt barn och ungas inflytande. Under åren 
2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 
delaktighet och ansvar ur elev-, vårdnadshavar- och personalperspektiv för ökad 
måluppfyllelse”, och under 2009/2010 har fokus dels varit på Skolinspektionens 
besök samt granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 
likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevers delaktighet och 
inflytande i vardagen”. 2014 gjorde Skolinspektionen en ny tillsyn av Hallsbergs 
kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen till att 
bildningsnämnden återigen besökte grundskolorna utifrån rapporterna som 
Skolinspektionen avlämnade efter varje besök. Nämnden besökte också hösten 
2014 två nyöppnade förskolor i Hallsbergs kommun, som tidigare inte haft besök 
av nämnden, för att se verksamheterna där. Under hösten 2015 började nämnden 
att besöka fritidshemmen i kommunen. Därefter har nämnden besökt både 
skolor, förskolor, ungdomshuset KUBEN, familjecentralen, Alléområdet samt 
biblioteket, Bergööska huset och kulturavdelningen. 

Våren 2020 startade covid-pandemin. Bildningsnämnden besökte Sköllersta skola, 
Stocksätterskolan, Transtenskolan, Östansjö skola och Folkasboskolan. De 
planerade besöken på Långängskolan och Transtenskolan ställdes in. Våren 2021 
genomfördes inga verksamhetsbesök. 

Under höstterminen 2021 sker följande besök 

 Sköllersta skola

 Stocksätterskolan

 Transtenskolan 

 Långängskolan (inställt)
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1 Besökare
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden
Theres Andersson, förste vice ordförande, bildningsnämnden
Ulrika Björklund, andre vice ordförande, bildningsnämnden
Catharina Lindvall-Scharmer, förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Jenny Andersson, administrativ enhetschef, bildningsförvaltningen

2 Rektor berättar om skolan
Niklas Avenstierna är rektor på skolan och båda förskolorna i Sköllersta sedan 
augusti 2021. Då han är rektor både för skola och förskola är det viktigt att han 
prioriterar i vilken verksamhet han behövs mest. Han tycker att det är en fördel 
att kunna följa barnen 0-13 år, det gynnar barnen. Tiden räcker emellertid inte till, 
då organisationen tar mycket tid, både i förskola och skola. Många sjukskrivningar 
har gjort det lite tungrott. 

På skolan har många lärare arbetat lång tid och undervisningen präglas mycket av 
tradition. Lärarna signalerar att de inte hinner med sitt arbete. I övrigt tycker 
personalen att de har för låg grundbemanning, vilket de yttrat. När nuvarande 
rektor tillträdde sin tjänst såg han över personalstyrkan och upptäckte att det finn 
utvecklingsområde i arbetet med särskilt stöd. Hittills under covid-pandemin har 
de klarat sig relativt bra, de har haft få konstaterade fall både bland personal och 
elever. Många i personalen känner dock dåligt samvete när de är sjuka, då ingen 
vikarie finns att tillgå utan personalen får täcka för varandra. Vissa dagar har upp 
till 50 procent av personalstyrkan varit frånvarande. Rektor funderar på att 
upprätta någon slags vikariepool, vilket skulle minska stressen hos personalen. En 
fundering är att starta ett samarbete med Folkasboskolan. 

Sköllersta skola är en liten skolenhet. Skolan är enparallellig. En årskurs har 27 
elever, årskurs 4 och 5 har för närvarande 19 elever och årskurs 6 har 8 elever. 
Årskurs 2 har för närvarande 13 elever, i övriga årskurser är det cirka 20 elever. 
Alla lärare förutom i ämnet musik är behöriga lärare, även på fritids. Rektor 
försöker få till en lösning tillsammans med kulturskolan när det gäller musik. 
Rektor för diskussioner med rektor på Folkasboskolan angående de elever som 
börjar i skola i Örebro till årskurs 6, istället för att börja på Folkasboskolan i 
årskurs 7. Det vore bra med ett samarbete redan i årskurs 4 för att skapa 
relationer, så att det blir naturligt för eleverna att åka till Pålsboda istället för till 
Örebro. Mellan 25 – 35 procent av eleverna börjar i årskurs 6 på en skola i Örebro. 

Det ser olika ut i de två arbetslagen som finns på skolan. Lärarna tar till sig nya 
saker, ny forskning, nya lärmiljöer, men på sina håll finns det behov av 
kompetensutveckling i undervisningen. Skolan arbetar med att utveckla 
flexenheten, för de elever som har behov av det. Här behöver de rätt person på 
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rätt plats. De har en speciallärare på skolan. Personalens behörigheter och vikarier 
är rektors två största frågor. Att hitta behöriga förskollärare till de två förskolorna 
är något rektor arbetar med också. Hallsbergs kommun har en relativt hög 
ingångslön för förskollärare, vilket borde vara en faktor för att få behöriga 
förskollärare att söka sig hit.

Rektor ser över organisationen i arbetslagen inför nästkommande läsår för att 
säkerställa en hög kvalitet på undervisningen. Den nya matematikundervisningen, 
TRR1, fungerar bra på skolan. Det är arbetslag F-3 som arbetar med den och 
pedagogerna är mycket motiverade, kollaborativt lärande. I årskurs 4 och 5 
arbetar man i Hallsbergs kommun med Singaporemodellen. Lärarna upplever 
enligt rektor att eleverna i de yngre åren utvecklar den kognitiva förmågan att 
diskutera matematik. Viktigt att båda arbetssätten utvärderas kontinuerligt och 
att man håller fast vid arbetssätten över tid.

Hur arbetar skolan med frånvaro? Skolan arbetar med att främja närvaro. Det 
främsta ansvaret när det gäller frånvarotrappan ligger på mentor. Rektor och 
specialpedagog följer upp elevernas frånvaro varje månad. De elever som har hög 
frånvaro följs upp mer kontinuerligt. I de yngre åren har de hög frånvaro, bland de 
äldre eleverna finns det ett par elever som sticker ut. För närvarande har skolan 
127 elever. Under vårterminen hade de 118 elever. Det kommer att skapas fler 
arbetstillfällen i Sköllersta, vilket förhoppningsvis genererar fler elever. 

Politiken poängterar att skolan har förbättrat sitt ekonomiska resultat. Rektor har 
sett över organisationen och menar att finns det inget underlag för extra personal 
så finns det inget behov av det. Det ska dock få finnas extra personal där 
dokumenterade behov finns. Förvaltningschefen lägger till att det kan vara svårt 
att skapa en effektiv organisation när man har grupper som är allt mellan 8-27 
elever. Även de små grupperna kräver resurser. På en liten skola har man bra 
förutsättningar att skapa en vi-känsla. 

Fördelar med att vara rektor för förskola och skola? Man ser den röda tråden, får 
följa barnen 0-13 år. Som chef känner man sig dock otillräcklig, det är svårt att få 
ihop tiden. Det är mycket administrativt arbete som äter upp tiden och många 
sjukskrivningar som påverkar organisationen. Rektor önskar någon form av 
administrativ lättnad för att kunna vara pedagogisk ledare. Grundskolan ligger 
rektor varmast om hjärtat, det är där han själv arbetat tidigare, men förskolan har 
många stora fördelar och lägger en god grund för barnen. Förskolan har två 
processledare som har ledningsfunktion, en på varje förskola. De är ett gott stöd 
för rektor. 

Kan skolan se något samband mellan dagens organisation och kränkningar? Det 
sker mindre kränkningar nu än förra höstterminen. Ofta diskuterar man om det är 

1 TRR – Tänka, Resonera och Räkna
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en kränkning eller ett tillbud. 

3 Möte med personalrepresentanter
Marie Louise Bäckström, utvecklingsledare och lärare årskurs 3
Linda Makris, specialpedagog östra området

Mötet inleds med en presentation samt att nämndens ordförande berättar 
anledningen till verksamhetsbesöket. 

Personalen får börja med att berätta hur de ser på verksamheten på skolan. 
Personalen berättar att situationen har varit tuff ett tag. Det är svårt för ordinarie 
personal att täcka upp vid behov och det finns inga vikarier att ringa in. Det är 
främst dock eleverna som drabbas, särskilt de i behov av extra stöd. Det är ett 
pussel. Lärare arbetar även med vikariefrågan på helgerna, vilket gör att den egna 
planeringen blir lidande. Den tiden lärarna är på skolan är de i klass. Planering får 
ske på eftermiddagarna och helgerna. Det är en tuff arbetssituation för lärarna. 
Två av klasserna har stort behov av struktur och tydlighet. Det går inte att vem 
som helst tar dessa klasser. Lärarna tycker det är svårt att möta eleverna när man 
själv är stressad. Det går dock i vågor. I början av covid-pandemin var det inte mer 
än vanligt, det är nu under höstterminen det varit riktigt tufft. Många har varit 
hemma med symptom eller för vård av barn. Personer som passerat 
pensionsåldern vikarierar ofta, men de har inte kunnat arbeta hittills under covid-
pandemin. Flera av dem börjar dock komma tillbaka igen. De arbetar i de lite 
lugnare klasserna. Ibland har skolan fått låna personal från förskolan också. Har ni 
klasslärarsystem på skolan? I årskurs F-3 är det klasslärare och i årskurs 4-6 har de 
ämneslärare. Lärarna i F-3 följer eleverna från förskoleklass upp till och med 
årskurs 3. Specialpedagogen arbetar 50 procent på skolan. Sedan arbetar hon 10 
procent på förskolorna i Sköllersta och 40 procent förskolorna i 
Hjortkvarn/Pålsboda. Specialpedagog uttrycker en eloge till personalen som 
lägger ner så mycket tid på sitt arbete.

Hur ser personalen på TRR? Personalen är mycket positiva. Här arbetar man 
undersökande med matematik i samspel med varandra. Hela arbetslaget F-3 
tycker om att arbeta gemensamt. De upplever en helt annan glädje i matematiken 
när man arbetar på det här sättet. Det enda hindret som kan vara svårt är om 
eleven ligger på en lägre nivå. Man måste nivåanpassa och det är svårare att 
nivåanpassa i TRR. Skolan har skapat två grupper så de på så sätt att kan 
nivåanpassa. De har inte haft så mycket personal borta så att 
matematikundervisningen blivit lidande. 

Är något arbetslag mer drabbat av frånvaro? På F-3 har personal varit det mest 
varit tal om korttidsfrånvaro, enstaka dagar. Det har varit mer långtidsfrånvaro 
och vård av barn i arbetslag 4-6 och på fritids. När det varit personal borta på 
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fritids har lärare fått gå in och täcka där också. Det bästa med att arbeta på en 
liten skola är att man får en relation till alla elever. Alla känner alla, vilket 
resulterar i att man lättare kan gå in i vilken klass som helst och täcka upp för alla 
elever känner till en. Personalen är en lojal grupp som ställer upp för varandra. 

Hur har kontakten med vårdnadshavare kunnat upprätthållas hittills under covid-
pandemin? Kontakten har främst varit digital. Många har haft möten via Teams 
med vårdnadshavare. Under vårterminen 2021 har man kunnat haft möten där 
vårdnadshavare fått välja att delta fysiskt eller digitalt. Information till 
vårdnadshavare skickas ut via Haldor. Många vårdnadshavare har uppskattat att 
ha digitala möten. Tid har sparats och de har enklare kunnat få ihop familjepusslet 
då. 

Hur fungerar Haldor? Det var svårt i början innan allt fungerade. F-3 använder inte 
Haldor i lika stor utsträckning som 4-6. F-3 använder det mest till dokumentation 
och planering, medan 4-6 även ger eleverna uppgifter här. Det finns 
utvecklingsområden i systemet, men man ser att systemet utvecklats sedan start. 
Det finns också möjlighet för personalen att framföra förbättringsområden om de 
upptäcker något de saknar. Anmäls frånvaro i Haldor? Det gör vårdnadshavare i 
Tieto. Det finns flera olika appar som vårdnadshavare måste använda. Det borde 
inte vara så utan allt borde finnas i en app. Personalen använder Teams på skolan, 
personalen emellan. 

När elever är frånvarande, får de arbete med sig hem? Det beror på varför eleven 
är frånvarande och vid sjukdom hur sjuk eleven är. Om eleven inte är så sjuk eller 
är hemma för sjukdom i familjen får de gärna ta hem arbetsmaterial. Personalen 
kan ha möten via Temas med elever som är frånvarande, eller använda 
chattfunktionen. 

Om personalen får önska, vad skulle det vara? Hjälp med vikarieanskaffning och 
att det finns vikarier som kan komma och arbeta. Matsalsmiljön – där finns 
önskemål om att dämpa ljudnivån samt nya möbler. IT-miljön är undermålig i 
Sköllersta om man jämför med andra skolor i kommunen. De har inga 
smartboards till F-3 och bara två till 4-6. Det sista önskemålet är lite mer 
kompensatoriska hjälpmedel.

Sista frågan till personalen är om man på skolan fördelar ut ekonomin till 
arbetslagen? Specialpedagogen har ingen egen budget utan hittar medel lite runt 
om. Personalen säger att de inte har medel att kunna köpa in läromedel till alla 
elever varje år. 
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4 Möte med elever
Åtta elever närvarar, två elever från respektive årskurs 3-6. Mötet inleds med en 
presentation samt att nämndens ordförande berättar anledningen till 
verksamhetsbesöket.

De har ett elevråd på skolan, men de har inte haft några möten under 
höstterminen. Alla klasser har representanter där. Några av de närvarande 
eleverna är representanter i elevrådet. Representanterna tar med önskemål från 
sin respektive klass till elevrådet. Elevrådet får vara med och bestämma om 
förbättringar på skolan, bland annat att de inte ska blanda salladen. Maten har 
blivit bättre på senare tid. Det är inte lika mycket grytor längre. 

Hur fungerar det i klasserna, det är olika många elever i respektive årskurs? 
Årskurs 6 är 8 elever. För närvarande är två elever frånvarande, så de är inte så 
många. Årskurs 6 var 14 elever föregående läsår, men en del elever har slutat 
inför årskurs 6. En årskurs är 27 elever. Det är en så bra klass så det fungerar fint. 
Det vore synd om någon slutar i klassen. Årskurs 5 har 19 eleverna. Eleverna där 
upplever att det är lite rörigt ibland, men det är en bra klass. Eleverna i årskurs 3 
tycker att de fungerar bra. De är cirka 19 elever. Rasten är rolig tycker de, många 
spelar fotboll. 

Vilket/vilka är det roligaste ämnet/ämnena? Slöjd, idrott och bild nämner många 
elever, svenska tycker de också är roligt. Årskurs 6 läser språk, både tyska och 
spanska. På torsdagar åker de till Folkasboskolan i Pålsboda och har undervisning 
och på tisdagar är de kvar på skolan och har fjärrundervisning. De berättar att de 
har hemkunskap i musiksalen. Det fungerar, men eleverna upplever att de inte 
har tillräckligt med material.

Vad är det bästa med skolan? Sköllersta är en liten skola, det är inte så många 
elever. Alla känner mer eller mindre alla. Det är snälla lärare och roliga ämnen. 
Eleverna i årskurs 4 tycker att matematik är mindre roligt. Att arbeta i boken är 
kul, men när det blir annan typ av undervisning blir det mindre roligt. Just nu är 
det mest repetition. Eleverna i årskurs 6 berättar att de har ingen bok i 
matematiken. De arbetar med sin lärplatta och får lösblad. De har nyss fått en bok 
där de ska skriva svaren på lösblad. Eleverna upplever att de pratar mycket 
matematik och de håller samtliga elever med om. Läraren pratar mycket och då 
får man inte göra något samtidigt. Det är mycket roligare tycker eleverna när de 
får göra saker. Eleverna i årskurs 6 berättar också att genomgångarna är så långa. 
Har ni elever berättat detta för era lärare? Eleverna svarar nej på den frågan, utan 
uttrycker att det är bara så man gör här på skolan. Vad tycker ni om svenska? Det 
tycker samtliga närvarande elever är ett roligt ämne. 

Hur fungerar det när det varit många i personalen borta? Eleverna i årskurs 6 
berättar att de fått vara själva när de inte funnits lärare. De har fått göra enklare 
uppgifter för att vikarierna inte kunnat det eleverna ska göra. Andra klasser har 
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haft många olika lärare. Det är också en del elever frånvarande samtidigt. 
Eleverna i årskurs 6 känner att de tidigare knappt behövt haft vikarier, utan 
ordinarie personal har alltid varit på plats. Nu är det nästan så att de har vikarier 
eller självstudier varannan vecka. När de är själva får de gå in till årkurs 5 om de 
behöver hjälp. Årskurs 3 har tre personal kopplad till sin klass, så de har inte haft 
vikarier. Är det en personal borta finns det två kvar. Eleverna i årskurs 5 berättar 
att de haft många vikarier. De har två personal i sin klass hela dagarna, där den 
ena personalen arbetar som resurspedagog. 

Vad gör man efter skolan? Eleverna berättar att antingen går man på fritids eller 
så går man hem, går eller åker skolskjuts. Det är inte så många som går på fritids i 
de högre åldrarna. De kanske stannar och äter mellanmål innan de går hem. Det 
är däremot många elever i förskoleklass och årskurs 1 som går på fritids. 

De närvarande eleverna som går i årskurs 6 ska båda börja på Folkasboskolan i 
Pålsboda när de börjar i årskurs 7. De träffar sina blivande klasskamrater när de är 
på Folkasboskolan och läser språk, så de vet redan vilka alla är. Det är inte så långt 
att åka till Pålsboda, det tar cirka 15 minuter med Länstrafikens buss. 

Vad tycker eleverna om skolgården? Den är bra, men eleverna skulle vilja ändra 
på klätterställningen Borgen. Den är trasig och det borde förändras lite på den. 
Nätet är trasigt och träet är slitet. Kommunen bytte ut en del förra året, men allt 
skulle behöva bytas tycker de. Eleverna vill också ha tillbaka kompisgungan. Den 
var trasig, så den togs bort, men det har inte satts tillbaka någon gunga igen. Det 
vore bra med bra handtag på alla gungor så att man inte klämmer sig eller blir för 
kallt menar de. Om det inte är någon vuxen vid Borgen får de yngre eleverna inte 
vara där. De yngre eleverna önskar att de får vara oftare vid Borgen. 

5 Sammanfattning tillsammans med rektor
Ordförande inleder sammanfattningen med träffen med eleverna. Skolgården var 
den hetaste frågan för eleverna. De yngre eleverna får inte vara vid Borgen när 
det inte är vuxna ute. Rektor berättar att eleverna har önskat mer delade raster, 
så att det inte är så mycket elever ute samtidigt. Det gör att det inte blir lika 
mycket personal ute varje gång och man får begränsa utrymmet för att kunna ha 
sitt tillsynsansvar. 

När det gäller matematikundervisningen var personalen mycket positiva till att 
undervisa enligt TRR. Eleverna uttryckte att de inte tyckte om ämnet matematik 
särskilt mycket. Eleverna upplevde att lärarna pratade för mycket och att eleverna 
fick arbeta för lite. Eleverna i årskurs 6 berättade att de hade långa genomgångar 
och mycket repetition. Politiken ställer frågan till rektor om han gjort 
klassrumsbesök? Han har inte hunnit vara ute på så många som han skulle önskat 
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än så länge. 

När eleverna fick frågan vad som är det bästa med skolan svarade det att mycket 
var roligt på skolan. De upplevde dock att de hade lite material när de hade 
hemkunskap. Rektor tänker här ett samarbete med Folkasboskolan framöver om 
det är möjligt. Här finns en hemkunskapssal. Han tänker att mer samarbete med 
Folkasboskolan främjar eleverna och hjälper till att överbrygga glappet till när 
eleverna börjar där i årskurs 7. 

Varför ska eleverna välja Sköllersta skola och inte skola i Örebro? Rektor tycker att 
Sköllersta skola erbjuder otroliga möjligheter, både lokalmässigt och utemiljön. 
Personalen får kompetensutveckling. Vårdnadshavare brukar säga att de inte 
väljer bort Sköllersta skola, men de ser hellre att deras barn går i högstadiet i 
Örebro. Än så länge har skolan inte fått några indikationer på att elever i 
nuvarande årskurs 5 ska byta skola inför starten i årskurs 6. 

Eleverna berättade att de tyckte bäst om de praktiska ämnena tillsammans med 
svenska. Rektor menar att det påverkar eleverna när de får arbeta mer konkret 
och att kunskaperna blir synliga. En professionell lärare ser möjligheterna. Vissa 
lärare arbetar med att forma olika lärmiljöer medan en del andra förordar mer 
traditionellt sätt att undervisa. 

Personalen berättade att de tyckte om att arbeta på Sköllersta skola. De tyckte 
dock att var slitsamt att de ansvarade för vikarieanskaffningen. Personalen var 
positiv till matematikundervisningen och till lärplattformen Haldor. De tyckte att 
det var lite IT på skolan. Det finns bara två smartboards på hela skolan. Rektor 
svarar att när Haldor fungerar helt och hållet kommer det att bli ännu bättre och 
på skolan har de fem smartboards, varav tre för närvarande är ur funktion. De 
som är ur funktion är gamla och är inte anpassade till den nya tekniken. De som 
fungerar används flitigt. De har bra nätverkstäckning i Sköllersta, förutom på 
förskolan Treudden. 

Personalen pratade också om matsalen på Sköllersta skola och om möblerna som 
finns där. Rektor berättar att det blir lätt hög ljudnivå i matsalen. De skärmar som 
funnits där tidigare för att sänka ljudnivån efterfrågas mest av personalen, men 
eleverna saknar dem inte. Det är lite oklart varför skärmarna tagits bort, men 
rektor antar att det är på grund av städningen. 

Teams var något personalen lyfte fram under samtalet också, något som fungerar 
bra och som ni använder mycket på skolan. Rektor berättar att personalen har 
arbetsplatser, men det är en komprimerad yta så alla kan inte sitta tillsammans. 
Personalen ställer sig både positiva och negativa till det Vissa tycker att det är bra, 
att de får sitta för sig själv medan andra vill ha sina kollegor nära.  

Finns det något rektor vill skicka med? Rektor tycker att det är bra att nämnden 

Page 140 of 179



Datum

2022-01-05
     

     
Sida

11(11)

gör verksamhetsbesök. Här kan de få en bild av verksamheten och verksamheten 
kan lyfta fram både det positiva, men också verksamhetens utmaningar. Just nu 
arbetar rektor med tjänstefördelningen framöver, vilka behov eleverna har och 
vilka tjänster som finns. Hur ser tjänstefördelningen ut, en mindre enhet har till 
exempel extra tjänstetilldelningen för att det är en mindre enhet? De flesta 
lärarna på skolan har semestertjänst. Det finns tid för planering, gemensam och 
egen. Lärare arbetar på morgonfritids för att få organisationen att gå ihop. En 
fritidspedagog gick i pension under 2021 och rektor har valt att inte ersätta den 
personalen.

Ordförande avrundar förmiddagen och riktar ett tack till rektor och skolan för 
dagens givande besök.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 10 - Verksamhetsrapport 2021:02 
(22/BIN/7)

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsbesök har genomförts på Stocksätterskolan i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 10 2022) 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

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

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att verksamhetsrapport 2021:02 gällande Stocksätterskolan 
godkänns.

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport 2021:02
 Verksamhetsrapport Stocksätterskolan 211118

Expedieras till  
Rektor Stocksätterskolan

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-01-10 Dnr:22/BIN/7 

Verksamhetsrapport 2021:02

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsbesök har genomförts på Stocksätterskolan i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En rapport 
från besöket har utarbetats enligt bilaga.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att verksamhetsrapport 2021:02 gällande 
Stocksätterskolan godkänns.

Ärendet 
Bildningsnämnden beslutar årligen om att genomföra verksamhetsbesök i sina verksamheter inom 
förskola/skola, kultur och fritid. Nämnden avser att genomföra åtta besök årligen, fyra under 
vårterminen och fyra under höstterminen. Under covidpandemin har nämnden kunnat genomföra 
färre besök än vanligt. Höstterminen genomförde nämnden tre besök. I oktober besöktes Sköllersta 
skola, i november Stocksätterskolan och i december besökte nämnden Transtenskolan. Det 
planerade besöket på Långängskolan ställdes in. En rapport från besöket på Stocksätterskolan
2021-11-18 har utarbetats enligt bilaga. 

Barnets bästa – Rapporten 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

Bilagor
Verksamhetsrapport 2021:02, Stocksätterskolan
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Bildningsförvaltningen

Verksamhetsrapport 2021:02
Stocksätterskolan 2021-11-18
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Sammanfattning
Det huvudsakliga syftet med verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, för 
nämndens verksamhet, viktiga områden. Verksamhetsbesöken är ett av flera sätt 
för nämndens politiker att få en inblick i verksamheterna nämnden ansvarar för 
liksom att det också utgör ett tillfälle för de som på olika sätt är knutna till dessa 
verksamheter att få möta några av nämndens politiker. Verksamhetsbesöket 
sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som framkommer i samtalet. 

Verksamhetsbesök har gjorts i kommunens förskolor och skolor sedan år 2000. 
Vid de första besöken granskade nämnden hur man arbetat med miljö-, hälso- och 
internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 
områden som utveckling och lärande samt barn och ungas inflytande. Under åren 
2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 
delaktighet och ansvar ur elev-, vårdnadshavar- och personalperspektiv för ökad 
måluppfyllelse”, och under 2009/2010 har fokus dels varit på Skolinspektionens 
besök samt granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 
likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevers delaktighet och 
inflytande i vardagen”. 2014 gjorde Skolinspektionen en ny tillsyn av Hallsbergs 
kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen till att 
bildningsnämnden återigen besökte grundskolorna utifrån rapporterna som 
Skolinspektionen avlämnade efter varje besök. Nämnden besökte också hösten 
2014 två nyöppnade förskolor i Hallsbergs kommun, som tidigare inte haft besök 
av nämnden, för att se verksamheterna där. Under hösten 2015 började nämnden 
att besöka fritidshemmen i kommunen. Därefter har nämnden besökt både 
skolor, förskolor, ungdomshuset KUBEN, familjecentralen, Alléområdet samt 
biblioteket, Bergööska huset och kulturavdelningen. 

Våren 2020 startade covid-pandemin. Bildningsnämnden besökte Sköllersta skola, 
Stocksätterskolan, Transtenskolan, Östansjö skola och Folkasboskolan. De 
planerade besöken på Långängskolan och Transtenskolan ställdes in. Våren 2021 
genomfördes inga verksamhetsbesök. 

Under höstterminen 2021 sker följande besök 

 Sköllersta skola

 Stocksätterskolan

 Transtenskolan 

 Långängskolan (inställt)
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1 Besökare
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden
Ulrika Björklund, andre vice ordförande, bildningsnämnden
Joakim Hedelind, ledamot, bildningsnämnden
Emelie McQuillan, ledamot, bildningsnämnden
Linus Andersson, ersättare, bildningsnämnden
Catharina Lindvall-Scharmer, förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Erica Rosenkvist, verksamhetschef förskola/skola, bildningsförvaltningen
Jenny Andersson, enhetschef administration, bildningsförvaltningen

2 Rektor och biträdande rektor berättar om 
skolan

Sara Tärnqvist Ahlström är rektor på skolan och Sara Dahlsberg är biträdande 
rektor. Stocksätterskolan är en F-6 skola, där upp till 70 procent av eleverna har 
annat modersmål än svenska. På skolan går det för närvarande cirka 340 elever. 
Skolan har ökat antalet elever kraftigt inför innevarande läsår. Stor förskoleklass 
och hög inflyttning av elever är två av orsakerna. Modersmålsenheten är förlagd 
på skolan. Rektor är chef för enheten, men det är en förvaltningsövergripande 
verksamhet.  

Skolan har två arbetslag, ett för årskurs F-3 och ett för årskurs 4-6, samt ett 
arbetslag för fritidshemmen. Fritidshemspersonalen arbetar i klass under skoltid. 
Det finns två till tre klasser i varje årskurs och man planerar att starta upp en 
förberedelseklass. Nu börjar det bli lokalbrist på skolan. Alla lokaler som finns 
bedrivs det undervisning i. Till nästkommande läsår slutar emellertid tre klasser i 
årskurs 6, men det ser i dagsläget bara ut som att det blir två klasser i årskurs 1. 

Rektor menar att skolans främsta styrka är lärarnas engagemang. Här finns väldigt 
mycket kompetens. Lärarna på skolan är ofta intresserade att fortbilda sig. Det är 
viktigt här att man har ett kommunövergripande perspektiv så att samtliga 
kompetenser finns. Många av skolans lärare är också förstelärare. Det gäller att 
styra deras verksamhet, för närvarande arbetar de mycket med SKUA1. 7 av 9 
lärare i årskurs 4-6 kommer att ha full kompetens att undervisa i svenska och SVA2 
efter innevarande läsår. 

Under en period förra läsåret var rektor själv innan biträdande rektor hunnit 
tillsättas. Då upplevde rektor att det var svårt att hinna med. Det är många 

1 SKUA – Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
2 SVA – Svenska som andraspråk
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verksamheter igång, då även bland annat en av kommunens gemensamma 
särskilda undervisningsgrupper, Studio 4-6, är förlagd på skolan och rektor är även 
chef för förvaltningens mottagningsenhet. Under tiden då rektor var ensam fick 
skolans ledningsgrupp ta ett större ansvar, vilket fått en positiv effekt på arbetet 
på skolan. Rektor anser att skolan har bra utvecklingsledare. 

Sedan covid-pandemin utbröt har personalens frånvaro ökat. Hög frånvaro sliter 
på personalen. Rektor upplever dock att det går att få vikarier till skolan. Många 
av vikarierna har precis slutat gymnasiet och de är jätteduktiga. Även en del 
lärarstudenter vikarierar ibland, men de kan inte vikariera varje dag. Ibland hör 
personer av sig för att de vill vikariera. Det är också möjligt att anställa personal, 
men det är inte många lärare som slutar på skolan utan de allra flesta stannar kvar 
här. Det är god stämning bland personalen. 

Har ni många lärarstudenter på skolan? Just nu finns här två VFU3-studenter och 
två APL4-studenter. Skolan har haft resurser som haft annat modersmål än 
svenska som hjälpt till. De har lärarutbildning från sitt hemland och har därefter 
läst till barnskötare i Sverige. Personal som arbetar administrativt mot skolan 
behärskar både svenska och arabiska, vilket är till stor hjälp både för skolan och 
för många vårdnadshavare.

De har många elever som inte kan svenska när de kommer till skolan, men där har 
skolan mycket kompetens att möta de eleverna. Rektor för skolan är också chef 
för modersmålsenheten, vilket varit till hjälp för eleverna på skolan. Det är viktigt 
att arbeta med integrationen för dessa elever. Hur fungerar det med El Sistema? 
El Sistema är fantastiskt, men skolan har inte riktigt lokaler anpassade till det, 
Personalen hittar lösningar efter bästa förmåga, men det är svårt med alla 
önskemål. Genom El Sistema får man mer kontakt med vårdnadshavare. Här 
bjuder skolan in till konserter och andra föräldraträffar. Ett par lärare är med varje 
gång. Rektor deltar inte i dessa sammankomster. 

Rektor anser att det är en utmaning att anpassa verksamheten till elever med 
särskilda behov. Fler och fler elever får en diagnos. På skolan finns Studio 4-6, som 
är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Det pågår för närvarande 
en förvaltningsövergripande utredning gällande de kommungemensamma 
särskilda undervisningsgrupperna. Det är svårt att rekrytera rätt personal till 
Studio 4-6, då det är viktigt att ha rätt kompetens att möta eleverna som går där. 

Hur ser idottshallen ut som finns på skolan? Storleken är bra och den räcker för 
verksamheten, men i och med att verksamheten hela tiden växer börjar det bli 
svårt att hitta tider till all undervisning. På eftermiddagarna används den av 
fritidshemmet och även projektet ”Dans för hälsa”, ett projekt som erbjuds flickor 
i årskurs 7 och uppåt, men som skolan erbjuder för flickor i årskurs 6. Kommunens 

3 VFU – Verksamhetsförlagd utbildning
4 APL – Arbetsplatsförlagt lärande
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integrationspedagog hittar också på aktiviteter på eftermiddagarna för barnen på 
deras fritid. 

Förra gången nämnden var på besök fick de till sig att det var slitet utomhus runt 
om skolan, hur ser det ut nu? Rektor menar att det är bra just nu. SISU5 ska 
komma till skolan i december och hjälpa till att utbilda elever i årskurs 5 och 6 i 
elevaktiviteter och också måla upp aktiviteter på skolgården. Lusthusen är 
borttagna. Det är sagt att det ska komma nya, men ännu finns inga hus på plats. 
Vissa av skolans förråd är i lite sämre skick. Runt Stocksätterskolan finns ett 
fantastiskt område för utomhusaktiviteter.

Hur fungerar samarbetet med fritidsgården som finns på skolan på 
eftermiddagarna? Det går bra, de märks inte av så mycket. Det var en del 
diskussion innan de flyttade sin verksamhet till skolan, men nu när de är här 
fungerar det bra. Under hösten har de startat mer inomhusverksamhet. 

Hur ser det ut med skadegörelse på skolan? Vid skolstart var det en del klotter på 
fastigheten, annars har det inte varit någonting. Det sitter kameror utomhus runt 
om på skolgården. 

3 Möte med personalrepresentanter

Närvarande: 
Margareta Palm, SVA årskurs 4, utvecklingsledare fritidshemmen
Joakim Hammarlund, årskurs 6, förstelärare
Lindha Lindvall, årskurs 6, förstelärare
Elin Axeliusson, årskurs 3
Oskar Liljenrud, årskurs 4

Mötet inleds med en presentation samt att nämndens ordförande berättar 
anledningen till verksamhetsbesöket.

Personalen börjar med att berätta om läget på skolan. Det är en bra stämning på 
skolan. Eleverna i årskurs 6 brukar lägga ribban och de elever som går i årskurs 6 
innevarande läsår gör ett mycket gott jobb. Det smittar av sig. Sedan är det hård 
arbetsbelastning för kollegiet. Många barn med olika behov, många gånger gäller 
det språkstöd. Ofta när elever kommer nya till skolan har de med sig lite 
kunskaper. Många kanske inte har gått i skolan så mycket tidigare, vilket för det 
svårt för eleverna när de kommer hit. Det finns resurser på skolan för att möta 
dessa elever, men personalen önskar mer resurser. 

5 SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studieförbund
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Det är sårbart när personal blir sjuka, tungt för de som är kvar i verksamheten. 
Utvecklingsledarna ansvarar för vikarieanskaffningen. De trodde att de hade det 
värsta bakom sig när pandemin lättade något, men så var inte fallet. Det är 
fortfarande många i personalstyrkan borta, mer vård av barn också. Det har varit 
mycket arbete med vikarieanskaffning, men de får ändå vikarier till skolan. Många 
elever har svårt med ny personal, vilket skapar mer jobb för ordinarie personal. 
Personalen kämpar och sliter för varandra. Det är inte rimligt att förvänta sig att 
allt ska fungera perfekt när man sätter in en ny vikarie i en klass. Skolan har tre 
vikarier som varit återkommande, vilket skapat mer stabilitet för eleverna. 
Eleverna har lärt känna vikarierna och känner sig mer trygga. Elever med särskilda 
behov kan ha svårare att ta till sig många nya personer under skoldagen. Att ha 
återkommande vikarier hjälper till mycket här. Dessa vikarier är flexibla och en 
enorm resurs för skolan. 

Personalen är medvetna om att de arbetar på en skola som kräver mycket av 
dem, vilket de är beredda på. De menar att med små extra medel skulle de kunna 
göra stor skillnad för många elever. Det ser olika ut i de olika grupperna. I vissa 
grupper är det lättare att se resultat, hitta extramaterial, medan andra grupper 
kräver mer och då räcker inte tiden till. Personalen behöver individanpassa 
mycket. De får kopiera mycket material, vilket inte är så bra. De har pratat med 
rektor om arbetsmaterialkostnader och det är en ständig diskussion i arbetslagen. 
Man kan inte ha samma bok till alla elever för de är på så olika nivåer, både 
kunskapsmässigt och språkmässigt. Det finns till exempel elever som är födda i 
Sverige, men som har språkförbistringar. Det märks skillnad bara de senaste åren. 
De pratar mer förortssvenska. Eleverna utvecklar sitt språk så mycket när inte 
lärarna är med.

Vad används lärarnas arbetstid till? Personalen svarar att den används till 
undervisning, men det är mycket fortbildningar med mera som ska få plats också. 
Gemensam planeringstid är viktigt att ha, den egna äts upp av mycket annat, 
vilket försvårar när man har elever som behöver mycket stöd. 

Det är inte bara skoltiden som personalen bekymrar sig över, utan även vägen till 
och från skolan. Var är eleverna som inte dyker upp och inte är frånvaroanmälda, 
vad händer med barnen till och från skolan. Föräldrakontakten måste vara 
omedelbar. Många vårdnadshavare får på SFI6 eller andra verksamhetsaktiva 
åtgärder. Även många vårdnadshavare behöver mycket stöd. De är inte så digitala 
som kanske skolan kräver. Pandemin har skapat ännu större avstånd till dessa 
vårdnadshavare då de inte kunnat komma till skolan med sina frågor och 
funderingar. Det är ännu en sak som läggs till det som ska rymmas i lärarnas 
arbetstid, arbetet med hur de ska få tillbaka vårdnadshavarna till skolan. Tolktid 
räcker inte till och modersmålslärarna har fullt de också. Det är skillnad att arbeta 
på en skola med elever med annat modersmål. Här får man ta hand väldigt 

6 SFI – Svenska för invandrare
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mycket om hela familjen. Personalen får djupare kontakt med familjen, på gott 
och ont. Det känns som man gjort ett avtryck på ett helt annat sätt.

Personalen berättar att något som är positivt är att det finns ett otroligt driv bland 
eleverna. Det är roligt att så många elever har drivet, de hör av sig på kvällarna via 
Teams för att få hjälp. De stannar kvar på studiestöd, de kommer på lovskolan. De 
vill så mycket. Även de som har lätt för sig vill vara med på studiestöd och 
lovskolan. Det är inte bara mellanstadielever, utan det gäller även de yngre 
eleverna. Det är viktigt på en sådan här skola, mer än på många andra, att bygga 
relationer med eleverna. De har inget gratis med sig. Alla elever har inte 
vårdnadshavare med studievana, det är svårt för vårdnadshavarna att vara stödet 
när de inte kan språket. Personalen känner att de kan göra skillnad för eleverna 
och tycker att det är världens bästa skola. Personalen trivs här. 

Det finns en integrationspedagog i kommunen, men personalen tycker inte att det 
är tillräckligt. Hon gör ett fantastiskt arbete med de medel och resurser hon har. 
Hon skulle behöva vara en till. Hon behöver finnas! Hon hittar på många olika 
aktiviteter med barnen, till exempel cyklar tillsammans med dem till 
fotbollsträningen. Hon skapar kontakter med familjer och hjälper barnen in i 
föreningslivet. Hon har danstimmar. Integrationspedagogen är oerhört viktig för 
Stocksätterskolan. Förvaltningschefen berättar att integrationspedagogens 
uppdrag egentligen gäller hela Hallsbergs kommun. 

Personalen berättar att det finns ett aktivt och bra elevråd på skolan. De har också 
städråd, matråd, trivselråd och trygghetsråd där eleverna medverkar. Skolan har 
många drivande aktiva elever. Personalgruppen måste vara med och driva 
tillbaka. Det behövs inte mycket för att göra det hela lite bättre. Personalen anser 
att alla eleverna på skolan skulle behöva frukt varje dag, inte bara eleverna i F-3. 
Det är svårt att få alla elever att äta lunch, alla äter inte i matsalen. Många äter 
inte frukost. Alla elever går inte på fritids och får mellanmål. Andra kulturer har 
annan kosthållning och andra vanor.

Hur arbetar skolan med det digitala? Varje lektion är digital, hela tiden. I F-3 har 
det emellertid varit lite svårare, det har varit svårt att få till anpassningar till 
eleverna som har speciella behov. Det är inte så att det digitala fungerar till 100 
procent. Vissa elever har lite svårt att fokusera på skolarbetet ibland, de halkar då 
in på andra saker. Det kräver mycket av pedagogerna, men det finns otroligt 
många fördelar. När systemet krånglar och man måste gå tillbaka till det analoga 
skapar det stora problem. Lärarna kan ha lagt hela sin planering digitalt. Då blir 
det svårt. Skolan har lagt ner mycket tid på att få systemet Haldor att fungera.  
Skolans IT-ansvariga Veronie Lejonord gör ett jättejobb på skolan. 

Hur ser det ut gällande matematikundervisningen på skolan? Personalen berättar 
att skolan arbetar som alla skolor i kommunen med TRR7 i F-3. Det är ett 

7 TRR – Tänka, Resonera och Räkna
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fantastiskt material och de har arbetat hårt med eleverna, men sättet att 
undervisa når inte blandningen hos eleverna. Ordförståelsen faller ibland. 
Personalen känner en viss oro inför nationella prov i årskurs 3. Stocksätterskolans 
lärare arbetar tillsammans med lärare i Östansjö och Vretstorp. De har stort stöd i 
varandra. Personalen tror att resultatet i årskurs 3 matematik kommer att bli 
väldigt ojämnt på nationella prov. Personalen tror på materialet. Eleverna lär sig 
mycket på kort tid. Eleverna i årskurs 4-6 arbetar med Singmamatte. Det kommer 
att bli lättare ju fler lärare som kommer in i sättet att undervisa matematik, för då 
kan lärare gå in och hjälpa varandra. Singmamatte är ett förhållningssätt. Läraren 
är medforskande. Det krävs en utbildad matematiklärare för att kunna använda 
materialet fullt ut. Det finns också möjlighet till färdighetsträning i det digitala 
verktyget Matteappen. Personalen tycker att det är ett fantastiskt arbetssätt. 
Eleverna är vassa att prata matematik. De tränar språket samtidigt. Eleverna gör 
kunskapen till sin egen. Dock blir matematikundervisningen sårbar om läraren är 
sjuk. Personalen avslutar med att skicka med en tanke – tänk på hur viktigt det är 
med matematiklärare!

4 Möte med elever
Tio elever närvarar, de kommer från årskurserna 1 och 3-6. Mötet inleds med en 
presentation samt att nämndens ordförande berättar anledningen till 
verksamhetsbesöket.

Eleverna får börja med att berätta lite om hur det är på skolan. Många av eleverna 
som närvarar är med i elevrådet. Vad är bra med Stocksätterskolan? Eleverna 
tycker att mycket är bra med skolan. Skolmaten är en sak som är bra, en annan är 
att de får lära sig många bra saker. De tycker att de har bra lärare.  Är det något 
som är svårt? Eleverna kunde inte komma på något på den frågan. 

Vad tycker eleverna om matematikundervisningen? Eleverna tycker att 
matematiken är rolig. De tycker att det är roligt att lära sig. Det är roligt att skriva 
matte, men roligast och enklast är att prata matte. En elev svarar att den inte 
tycker att matematik är lika kul som de andra. Det kan vara svårt med matte 
ibland. När man pratar matte, hur gör man då? Det ser olika ut, ibland skriver man 
på tavlan, men oftast diskuterar man med sina klasskompisar. När man skriver 
matte så arbetar man i en bok. 

Hur arbetar ni med svenska? Eleverna berättar att de pratar, skriver och läser 
böcker varje dag. De lånar böcker på skolbiblioteket och träffar skolbibliotekarien 
ibland. 

Eleverna i årskurs 6 berättar att de har hemkunskap. Varannan vecka har de 
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hemkunskap och då får de gå till Transtenskolan. 

Vad är det som gör att en lektion blir bra? Eleverna svarar att om man gör rätt så 
blir man glad. Om man förstår vad man ska göra då är det bra. Bra arbetsro är en 
annan sak som är viktig. Att inte alla pratar så högt eller springer runt och skriker. 
Det är skillnad på lektionerna, mycket beror på om man blir uttråkad. Det blir man 
om det uppgifterna är för svåra eller för lätta. Eleverna menar att om man gillar 
saker man gör, om man tycker det är roligt det man håller på med då blir det bra. 
Vad är det som gör att blir kul? När man känner att man kan det. Att man får lust 
att lära sig. Vad är det som gör när det inte blir bra? När det är tråkiga saker att 
arbeta med, såsom procent. 

Hur är rasterna? Eleverna tycker att det är kallt på rasterna. Vad gör ni på 
rasterna? Svaret blir att det är olika. Ibland går man bara runt skolan, ibland gör 
någon aktivitet, såsom stafett eller tre i rad. Många spelar fotboll. 
Ofta har de ordnade aktiviteter första rasten och ibland på lunchrasten, men det 
är inte alltid närvarande eleverna är med på aktiviteterna. Är det stökigt på 
rasterna? Eleverna svarar att det är lugnt på rasterna. 

Är det någon av de närvarande eleverna som går till fritidsgården som finns på 
skolan på eftermiddagarna? En elev svarar att den går dit ibland. Flera av eleverna 
går på skolans fritidshem. 

Hur fungerar elevrådet? Eleverna berättar att läraren Gunilla Gerdvall håller i 
elevrådet. Eleverna i årskurs 6 är både ordförande och sekreterare. Alla eleverna 
har med sig en pärm eller iPad med frågor från klassen. De har klassråd veckan 
innan det är elevråd. Vilka frågor är roligast att arbeta med? I elevrådet har de 
pratat om en utbildning som gäller olika fritidsaktiviteter på rasterna. Upplever ni 
att ni får vara med och bestämma. Det tycker de elever som är med i elevrådet att 
de får göra hela tiden. Alltid på elevrådet. 

Är eleverna som närvarar med i fler råd? Ingen av eleverna är med i några av de 
övriga råden. Vet eleverna vad de andra råden gör? De brukar inte ha så många 
möten. Trivselgruppen, arbetar de med frågor där för att alla ska trivas och må 
bra? De brukar baka och prata om värdegrund. Sedan går de ut i klasserna och 
berättar om värdegrund och bjuder på nybakat. Vid högtider gör de mysiga saker 
på skolan, på Halloween eller alla hjärtans dag. 

Eleverna skickar med nämnden ett önskemål de har och det är att bygga en 
träkoja i skogen. Nämnden tar med frågan till träffen med rektor. 
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5 Sammanfattning tillsammans med rektor
Sammanfattningen inleds med träffen med personalen. De pratade mycket och 
allt hanns inte med under tiden som var avsatt för träffen. Personalen tog upp att 
det varit mycket sjukdom inom personalgruppen, så de upplevde att de haft en 
tuff arbetssituation. De var nöjda att de hade tre mer fasta vikarier som är till stor 
hjälp. Personalen tyckte att det var otydligt hur mycket medel de hade till 
läromedel. Rektor svarar att ingen äskar medel för mer läromedel. Än så länge har 
ingen fått ett nekande svar när det händer. Kommunen satsar mycket på det 
digitala, de använder bland annat CLIO. 

Personalen tog upp Haldor och nätverket. Det är svårt när de inte kommer åt sina 
digitala planeringar. De pratade mycket om resurser, inte i form av personal utan 
extra läromedel, frukt med mera. De anser att även eleverna i årskurs 4-6 skulle 
må bra av att få frukt varje dag.

Personalen berättade att många elever har omfattande stödbehov. De uttryckte 
att de gör många saker utanför undervisningsuppdraget och att de sliter. 
Personalen önskade en till integrationspedagog. Rektor menar att 
integrationspedagogen är oerhört betydelsefull för eleverna och fångar upp dem 
på deras fritid. Hon har ett enormt kontaktnät och arbetar med 
värdegrundsfrågor i vissa klasser. Hon är väldigt uppskattad.

Lärarna lyfte att det blivit ett större glapp med nyanlända vårdnadshavare under 
pandemin när de inte kunde komma hit. Många är inte digitaliserade och språket 
är ofta ett hinder. Rektor menar att de vårdnadshavare inte hör av sig till skolan i 
särskilt hög utsträckning när det uppstår problem eller vid andra frågor. Oftast 
används mest tolk via telefon och det blir svårt vid digitala möten, såsom 
utvecklingssamtal. Skolan har fått lösa utvecklingssamtalen på annat sätt, på ett 
pandemianpassat sätt. Hur används tolkcentralen? Skolan skickar inte mycket 
skriftligt material dit för översättning, men tolkarna bokas därigenom. 

Rektor fortsätter med att det ligger mycket i mentorsuppdraget, inte bara 
undervisning utan mycket annat också. De har elevhälsan till hjälp. De kan boka 
bollplankstid för att bolla frågor med elevhälsan. Det är viktigt att hela skolan 
samverkar, ta tillvara allas kompetens för att lyckas. 

Ordförande berättar att personalen inte ville framföra något annat till nämnden 
än önskemål om frukt till eleverna i årskurs 4-6 och vikten av att ha behöriga 
matematiklärare i kommunen.

Sammanfattningen går över till träffen med eleverna. Eleverna uttryckte att de 
känner sig trygga i skolan och det är roligt i skolan. Det mesta är i alla fall roligt. 
Eleverna berättade om sina lektioner. Ibland upplevde de att det kan vara lite 
stökigt, det beror på vilken lektion det var. Om den var tråkig blir det lättare 
stökigt. Rektor säger att det är en utmaning för skolan, att eleverna som ligger i 
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framkant får tillräckliga utmaningar. 

Eleverna lyfte att skolmaten var god och att den var en av de saker som var bra 
med skolan. Personalen pratade under sin träff om elevernas matvanor. Många 
elever med olika vanor med sig hemifrån, från sina kulturer. 

De närvarande eleverna var inte med i några grupper mer än elevrådet. De 
berättade att de hade klassråd och att de veckan efter hade elevrådet. 
Rektor berättar att de på skolan fått hitta nya former för elevråd under pandemin. 
Elevrådet har spelat in filmer för att visa för klasserna på respektive klassråd. 
Elevrådet har en egen blogg, elevrådet.se. Elevrådet gör eleverna delaktiga i flera 
frågor, de har varit mycket aktiva de senaste åren. 

Eleverna hade ett önskemål till nämnden, som nämnden lovade att ta med till 
rektor och det var att få bygga en trädkoja. 

Avslutningsvis lyfter nämnden att personalen alltid pratade i vi-form. De tyckte att 
de arbetar på världens bästa skola. Känslan är att det varit så länge på skolan, det 
är något som återkommit på verksamhetsbesöken nämnden gjort tidigare. 
Många får känslan att man är en del i hela helheten. Det finns en positiv kraft och 
energi här och man upplever att det är en varm och välkomnade atmosfär här på 
skolan. Eleverna berättade att det var lugnt på rasterna. De upplevde att det var 
lugnt och tryggt här. De får vara med och bestämma mycket och elevrådet 
tillsammans med klassråden fungerar väl. 

Finns det något rektor vill skicka med nämnden? Rektor menar att generellt sett 
ser det bättre ut med tilldelning av personal, men eleverna blir fler och fler. 
Så lokalerna är något man behöver ha i åtanke. Lokalerna är jättefina, men 
fortsätter verksamheten att öka så ökar trycket på lokaler ännu mer. De kommer 
snart att inte räcka till. Rektor fortsätter med att många förvaltningsövergripande 
aktiviteter anordnas, men skolorna har olika förutsättningar. Därför vore det bra 
att ha lite större frihet att välja själva hur mycket man vill/kan delta utifrån sina 
förutsättningar. Tiden är något begränsad.  

Ordförande avrundar förmiddagen och riktar ett tack till rektor och skolan för 
dagens givande besök.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 11 - Avsägelser och fyllnadsval 2022 
(22/BIN/6)

Ärendebeskrivning 
Andreas Zakrisson (C) har inkommit med begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i kultur- och fritidsutskottet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 11 2022) 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

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

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att entlediga Andreas Zakrisson (C) från sitt uppdrag som 
ledamot i kultur- och fritidsutskottet.

Beslutsunderlag 
 Avsägelse Andreas Zakrisson

Page 157 of 179



Avsägelser och fyllnadsval 2022

§ 11

22/BIN/6
   

Page 158 of 179



HALLSBERGS
KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen Blanketten lämnas till

Administrativa avdelningen kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Andreas Zakrisson

Partitillhörighet: Centerpartiet

Nedan redovisas dina uppdrag i Hallsbergs kommun, sätt ett kryss i rutan

framför de uppdrag du vill avsäga dig ifrän.

Ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i drift- och servicenämnden

Ledamot i kultur- och fritidsutskottet

IZ
Ersättare i bildningsnämnden

Underskrift: ÄWI*CÜS Zfi/350/0

Datum: 2\ 1217

Hemsida E—post Organisationsnr

Hallsbergs kommun www.hallsberg.se kommun@hallsberg.se 212000-1926

Posted ress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582—68 50 00 VX 0582—68 50 02 577-3338
Page 159 of 179



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 12- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut under perioden 2021-12-14 - 2022-01-31 presenteras på nämndens 
sammanträde 1 februari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2021-12-24 
- 2022-01-31.

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

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut 
 /BIN/2126322 21/BIN/360-2  Delegationsbeslut Fk 069/2021 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2126326 21/BIN/370-2  Delegationsbeslut Fk 070/2021 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2126334 21/BIN/376-1  Delegationsbeslut Fk 11/2021 Personal, beslut att låta 

icke-behörig bedriva undervisning i mer än 6 månader
 /BIN/2126335 21/BIN/376-2  Delegationsbeslut Fk 12/2021 Personal, beslut att låta 

icke-behörig bedriva undervisning i mer än 6 månader
 /BIN/2126341 21/BIN/371-2  Delegationsbeslut Fk 071/2021 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2126342 21/BIN/372-2  Delegationsbeslut Fk 072/2021 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2126343 21/BIN/373-2  Delegationsbeslut Fk 073/2021 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2126344 21/BIN/374-2  Delegationsbeslut Fk 074/2021 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2126345 21/BIN/364-2  Delegationsbeslut Fk 075/2021 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2126346 21/BIN/369-2  Delegationsbeslut Fk 076/2021 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2126360 21/BIN/48-292  Delegationsbeslut Fk org 297/2021, anmälan till 

huvudman - Transtenskolan
 /BIN/2126361 21/BIN/48-293  Delegationsbeslut Fk org 298/2021, anmälan till 

huvudman - Transtenskolan
 /BIN/2126368 21/BIN/48-294  Delegationsbeslut Fk org 299/2021, anmälan till 

huvudman - Transtenskolan
 /BIN/2126369 21/BIN/48-295  Delegationsbeslut Fk org 300/2021, anmälan till 

huvudman - Transtenskolan
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 /BIN/2126392 21/BIN/48-296  Delegationsbeslut Fk org 301/2021, anmälan till 
huvudman - Folkasboskolan

 /BIN/2126393 21/BIN/48-297  Delegationsbeslut Fk org 302/2021, anmälan till 
huvudman - Folkasboskolan

 /BIN/2126394 21/BIN/48-298  Delegationsbeslut Fk org 303/2021, anmälan tull 
huvudman - Folkasboskolan

 /BIN/2126395 21/BIN/48-299  Delegationsbeslut Fk org 304/2021, anmälan till 
huvudman - Folkasboskolan

 /BIN/2126396 21/BIN/48-300  Delegationsbeslut Fk org 305/2021, anmälan till 
huvudman - Transtenskolan

 /BIN/2226450 20/BIN/122-83  Delegationsbeslut Fk allm 001/2022, kompletteringar i 
mål nr 1864-21

 /BIN/2226457 21/BIN/308-2  Delegationsbeslut OkT029/2021, Överenskommelse med 
annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn som kommunen ansvarar för 
och vice versa

 /BIN/2226461 20/BIN/397-10  Delegationsbeslut OkT10/2020 Enskilda, 
överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun.

 /BIN/2226462 21/BIN/308-3  Delegationsbeslut OkT030/2021 Överenskommelse med 
annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn som kommunen ansvarar för 
och vice versa

 /BIN/2226470 21/BIN/308-4  Delegationsbeslut  OkT0031/2021 Överenskommelse 
med annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn som kommunen ansvarar 
för och vice versa

 /BIN/2226473 21/BIN/308-6  Delegationsbeslut OkT033/2021 OkT032/2021  
Överenskommelse med annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn som 
kommunen ansvarar för och vice versa

 /BIN/2226475 21/BIN/308-8  Delegationsbeslut OkT035/2021 Överenskommelse med 
annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn som kommunen ansvarar för 
och vice versa

 /BIN/2226474 21/BIN/308-7  Delegationsbeslut OkT34/2021 Överenskommelse om 
elevs skolgång i annan kommun eller annan verksamhet

 /BIN/2226471 21/BIN/308-5  Delegationsbeslut OkT032/2021 Överenskommelse med 
annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn som kommunen ansvarar för 
och vice versa

 /BIN/2125366 21/BIN/308-1  Delegationsbeslut OkT004/2021  Överenskommelse med 
annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn som kommunen ansvarar för 
och vice versa

 /BIN/2226485 21/BIN/108-24  Delegationsbeslut Oks045/2021 Position 6.3
 /BIN/2226479 21/BIN/286-5  Utbetalning aktivitetsstöd kulturföreningar våren 2021
 /BIN/2226486 21/BIN/202-5  Delegationsbeslut Oks046/2021 Position 3.13
 /BIN/2226480 21/BIN/47-55  Utbetalning av bidrag till studieorganisationernas 

verksamhet i Hallsbergs kommun 2021
 /BIN/2226503 20/BIN/397-11  Delegationsbeslut OkT11/2020 Enskilda, 

överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun.
 /BIN/2226463 20/BIN/397-12  Delegationsbeslut OkT12/2020 Enskilda, 

överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun.
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 /BIN/2226464 20/BIN/397-13  Delegationsbeslut OkT13/2020 Enskilda, 
överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun.

 /BIN/2226465 21/BIN/307-4  Delegationsbeslut OkT 037/2021 Enskilda, 
överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun.

 /BIN/2226466 21/BIN/307-5  Delegationsbeslut OkT038/2021 Enskilda, 
överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun.

 /BIN/2226467 21/BIN/307-6  Delegationsbeslut OkT 039/2021 Enskilda, 
överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun.

 /BIN/2226505 22/BIN/13-1  Delegationsbeslut Fk allm 002/2022, Beslut om 
fjärrundervisning för språkval i årskurs 6

 /BIN/2125285 21/BIN/180-6  Delegationsbeslut Oks032/2021 Position 7.3
 /BIN/2125286 21/BIN/180-7  Delegationsbeslut Oks033/2021 position 7.3
 /BIN/2125238 21/BIN/48-162  Delegationsbeslut Fk org 151/2021, anmälan till 

huvudman - Transtenskolan
 /BIN/2125280 21/BIN/48-167  Delegationsbeslut Fk org 156/2021, anmälan till 

huvudman - Transtenskolan
 /BIN/2226525 22/BIN/3-2  Delegationsbeslut Fk 001/2022 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2226534 21/BIN/48-301  Delegationsbeslut Fk org 1/2022, anmälan till huvudman 

- Stocksätterskolan
 /BIN/2226542 21/BIN/48-302  Delegationsbeslut Fk org 2/2022, anmälan till huvudman 

- Transtenskolan
 /BIN/2226546 22/BIN/13-2  Delegationsbeslut Fk allm 003/2022, beslut om 

fjärrundervisning för språkval i årskurs 6
 /BIN/2226545 22/BIN/15-2  Delegationsbeslut Fk 002/2022 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2226529 22/BIN/18-1  Delegationsbeslut OkS001/2022 positiona 3.11 

mottagande av elev på Långängskolan
 /BIN/2226530 22/BIN/18-2  Delegationsbeslut OkS002/2022 position 3.11 

mottagande av elev på Långängskolan
 /BIN/2226531 22/BIN/19-1  Delegationsbeslut OkS003/2022 position 6.3 placering 

på förskolan Kompassen
 /BIN/2226532 22/BIN/19-2  Delegationsbeslut OkS004/2022 position 6.3 placring på 

förskolan Kompassen
 /BIN/2226561 22/BIN/19-3  Delegationsbeslut Oks005/2022 förskola position 6.3
 /BIN/2226560 22/BIN/19-4  Delegationsbeslut Oks006/2022 position 6.3
 /BIN/2226640 22/BIN/27-2  Delegationsbeslut Fk allm 004/2021, yttrande om 

bygglov
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§ 13 - Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 
– 2.17 
(22/BIN/8)

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 1 februari redovisas inkomna anmälningar om befarad 
kränkande behandling enligt skollagen 6 kap 10 § till huvudman perioden 2021-12-14 – 
2022-01-31.

På beredningsutskottets sammanträde 18 januari sker en delredovisning till huvudman. 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 13 2022) 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut. 

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

Beslut 
Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 - 2.17
 6 kap 10 § grundskolan 21-12-14 - 22-01-31
 6 kap 10 § förskolan 21-12-14 - 22-01-31
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delegationsordningen position 2.15 – 2.17

§ 13

22/BIN/8
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-01-12 Dnr:22/BIN/8 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 1 februari redovisas inkomna anmälningar om befarad 
kränkande behandling enligt skollagen 6 kap 10 § till huvudman perioden 2021-12-14 – 2022-01-31.

På beredningsutskottets sammanträde 18 januari sker en delredovisning till huvudman. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Enligt skollagen 6 kap 10 § 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 rektor. 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 verksamhetschef 
förskola/skola. 

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, 2021-12-14 – 2022-01-31, grundskolan
Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-12-14 – 2022-01-31, förskolan
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2022-01-31 15:51 Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun

https://inloggad.draftit.se/Customer/h/hallsbergs-kommun/kb-process-hallsbergs-kommun/Statistics 1/2

Hallsbergs Kommun Grundskolor
Statistik

Filter 2021-12-14 - 2022-01-31

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

137 ärenden
35

102
Nya:
Från tidigare:

45Ej påbörjade 58Påbörjade 34Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 34

Ej kränkning 11.76% 4

Kränkning 88.24% 30

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 34

Snabbutredning 14.71% 5

Utredning 85.29% 29
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2022-01-31 15:51 Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun

https://inloggad.draftit.se/Customer/h/hallsbergs-kommun/kb-process-hallsbergs-kommun/Statistics 2/2

Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 46.51% 40

Han 53.49% 46

Utsättare
Hon 19.23% 20

Han 76.92% 80

Vet ej 0.96% 1

Ej angivet 2.88% 3

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Fysisk 36.63% 37

Verbal 30.69% 31

Psykosocial 5.94% 6

Trakasserier 3.96% 4

Sexuella trakasserier 1.98% 2

Diskriminering 0.99% 1

Ej angivet 19.8% 20

Skolor

13.95% 12

20.93% 18

19.77% 17

23.26% 20

4.65% 4

1.16% 1

16.28% 14
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2022-01-31 15:51 Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun

https://inloggad.draftit.se/Customer/h/hallsbergs-kommun/kb-process-hallsbergs-kommun/Statistics 1/2

Hallsbergs Kommun Förskolor
Statistik

Filter 2021-12-14 - 2022-01-31

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

5 ärenden
0
5

Nya:
Från tidigare:

5Ej påbörjade 0Påbörjade 0Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 0


Inga ärenden
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2022-01-31 15:51 Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun

https://inloggad.draftit.se/Customer/h/hallsbergs-kommun/kb-process-hallsbergs-kommun/Statistics 2/2

Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt


Inga ärenden

Utsättare


Inga ärenden

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier


Inga ärenden

Skolor


Inga ärenden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 14- Rapporter

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 14) 

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
- Catharina Lindvall-Scharmer informerar om covid-läget i förvaltningen. Eleverna i årskurs 6 
får fjärrundervisning i språkval, för att inte blanda elever mellan skolor. För närvarande 
gäller beslutet till och med vecka 5. 

- Utskottet informeras om en anmälan om frånvaro till hemkommun för elev i annan skola 
som inkommit till bildningsförvaltningen. 

- Ny annons till rektor Stocksätterskolan ute nu. Sista ansökningsdag är 30 januari. 

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
- Fritidsavdelningen har påbörjat ett samarbete med Kumla, Askersund och Laxå om ett 
projekt kallat ”Cykla i Sydnärke”
- De har också inlett ett samarbete med städavdelningen och KTH ett projekt kallat ”Blåljus” 
samt ett samarbete med RF-SISU om trygga träningsmiljöer. 
- Fritidsavdelningen har tagit kontakt med Örebro kommun om angående bidragssystem för 
föreningsbidrag. 
- Kultur/fritid Hallsberg - ett nytt Instagramkonto
- Kulturavdelningen har fått i uppdrag att utreda kulturaktiviteter i äldreomsorgen.
- Järnvägsutställningen invigs i samband med sommarutställningens start i sommar.
- Mer information om årets sommarutställning släpps 5 februari.
- Gruppundervisning på kulturskolan planeras att starta vecka 6.
- Biblioteket har nu anställt ytterligare en bibliotekarie, totalt två nya senaste halvåret, vilket 
innebär en kompetenshöjning på biblioteket.
- Kulturavdelningen skickar i veckan in ansökan om statsbidrag för Skapande skola 
verksamhet och utvecklingsprojekt för kulturskolan 2022 till Kulturrådet.  
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Lokalplanering
- Paviljongen på Långängskolan är på plats. Det finns dock ingen tidsplan när den kan 
överlämnas till bildningsförvaltningen.
- Arbete pågår med att ordna en paviljong till förskolan Hallsberg. Det finns ingen riktig 
tidsplan ännu.

IT
- Bildningsförvaltningen arbetar med att tydliggöra schemaläggningsprocessen.
- Hallsbergs kommun har infört digitala anställningsavtal.

Information från förvaltningen
- Det kommer ett inslag om elevrådet på Stocksätterskolan på Lilla Aktuellt 2 februari. 
Nerikes Allehanda har också varit i kontakt med elevrådet.
- Det pågår ett arbete med nya kursplaner, Lgr 22
- Anställningsintervjuer till rektor Stocksätterskolan är planerade innevarande vecka.
- Tills ny rektor för Stocksätterskolan är på plats är biträdande rektor tillförordnad rektor för 
F-6 och fritidshemmet. Ansvaret för modersmålsenheten och ekonomin har flyttats till 
förvaltningen under tiden.
- Förvaltning och rektorer har dagliga avstämningar angående läget i verksamheterna på 
grund av covid-19.
- Viby församling är på väg att starta upp sin förskoleverksamhet.
- Nämnden informeras om en anmälan om frånvaro till hemkommun för elev i annan skola 
som inkommit till bildningsförvaltningen.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga rapporterna till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.
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Rapporter

§ 14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Meddelanden till bildningsnämnden under perioden 2021-12-14 - 2022-01-31.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga meddelandena under perioden 
2021-12-14 - 2022-01-31 till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena under perioden 2021-12-14 - 2022-01-
31 till handlingarna.

Anmälningar

 Beslut om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 
2021/2022

 Elevråd december 2021 Stocksätterskolan

 Beslut om redovisning av statsbidrag för mindre barngruppen i förskolan för 2020/2021

 Ansökan om statsbidrag Omsorg under kvällar, nätter och helger 2022

 Redovisning av uppgifter gällande statsbidrag Elevhälsa 2021

 Till bildningsnämnden Hallsberg Delegationsbeslut om provtagning, egenkontroll och 
avgiftsklassning för strandbad (2/5)

 Till bildningsnämnden Hallsberg Delegationsbeslut om provtagning, egenkontroll och 
avgiftsklassning för strandbad (3/5)

 Till bildningsnämnden Hallsberg Delegationsbeslut om provtagning, egenkontroll och 
avgiftsklassning för strandbad (4/5)

 Tillsynsprotokoll

 Bilaga till tillsynsprotokoll

 Ansökan statsbidrag Papperslösa barn VT 2022

 Ansökan statsbidrag Bättre språkutveckling i förskolan 2022

 VB: 213-967-2022 (2/4)

 VB: 213-967-2022 (4/4)

 VB: 213-967-2022 (3/4)
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 16- Övriga meddelanden

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden får en muntlig föredragning över övriga inkomna och utgående 
meddelanden under perioden 2021-12-14 - 2022-01-31.

Inkomna meddelanden

Förvaltningsrätten i Karlstad
 Dom i mål nr 4316-21
 Dnr 21/BIN/264

Förvaltningsrätten i Karlstad
 Dom i mål nr 4317-21
 Dnr 21/BIN/272

Bildningsnämnden får muntlig information om övriga inkommande och utgående 
meddelanden.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga övriga inkommande och utgående 
meddelanden till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga övriga inkommande och utgående meddelanden till 
handlingarna.
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§ 16
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 17 2022) 
- Theres Andersson ställer frågan hur det går med paviljongen till Långängskolan. 
 Catharina Lindvall-Scharmer svarar att nu har kommunen fått startbesked för paviljongen. 
Planen är att paviljongen ska vara på plats i slutet av januari. Hon informerar samtidigt om 
paviljongen till förskolan i Hallsberg, som är planerade att placeras vid förskolan Vibytorp 
under vårterminen.

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

§ 17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-02-01

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 18- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.
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Sammanträdets avslutning

§ 18
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