
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

  Bildningsnämnden 
Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga 
 

Catharina Lindvall-Scharmer, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare
Ines Hadziosmanovic, Ekonom

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Aminatu Bello (S)
Per Anders Thor (S)
Jamal Bayazidi (S)
Linus Andersson (S)
Göril Thyresson (V)
Karl Fröberg (C)
Sawpon Reza (M)
Helén Svensson (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Viktoria Svanberg (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Siw Lunander (S)
Theres Andersson (S), vice ordförande
Ulrika Björklund (M), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Jessica Erichsen (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Martin Pettersson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Vakant . (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning 
1. Mötets öppnande
2. Tjänstgörande ersättare
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälan om jäv
5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

2 - Lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter 2022 (22/BIN/31)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter oktober 2022 
enligt bilaga. Den ekonomiska uppföljningen sker genom ärendet tema 1 förskola och skola 2022.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 118 2022) 
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden. 
Förslag till beslut
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.
Beslutsunderlag 

 Lägesredovisning oktober
 Statistik Val av skola oktober 2022
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

3 - Tema 1 förskola och skola 2022 (22/BIN/234) Föredragande Ines Hadziosmanovic, 
Catharina Lindvall-Scharmer 

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden har tidigare beslutat att förändra innehållet i temarapporteringarna för förskola 
och skola. Från och med höstterminen 2022 har tema 1 och 3 fokus på enheternas ekonomiska 
uppföljningar och är en del av den skriftliga rutin som bildningsnämnden har beslutat om och ingår i 
bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 119 2022) 
Catharina Lindvall-Scharmer och Ines Hadziosmanovic informerar om ärendet, vilket därefter 
diskuteras av utskottet. Temat är nytt och första gången det redovisas.
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tema 1 2022
 Tema 1 - förskoleområde 1 Hallsberg
 Tema 1 - förskoleområde 2 Hallsberg
 Tema 1 - förskoleområde 3 Hallsberg
 Tema 1 - förskoleområde Pålsboda Hjortkvarn
 Tema 1 - förskoleområde Vretstorp Östansjö
 Tema 1 - förskolorna Sköllersta
 Tema 1 - Folkasboskolan
 Tema 1 - Fredriksbergskolan och Östansjö skola
 Tema 1 - Stocksätterskolan
 Tema 1 - Transtenskolan
 Tema 1 - Långängskolan
 Tema 1 - Sköllersta skola
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

4 - Bildningsnämndens Mål och budget 2023 
samt Flerårsplan 2024–2025 (22/BIN/92)

Föredragande Ines Hadziosmanovic, 
Catharina Lindvall-Scharmer 

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde 25 oktober 2022 ska beslut fattas om nämndens Mål och 
budget 2023 samt Flerårsplan 2024–2025. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 120 2022) 
Catharina Lindvall-Scharmer och Ines Hadziosmanovic föredrar ärendet. Beredningsutskottet 
diskuterar budget i balans samtidigt som ökad måluppfyllelse. 
Ordförande föreslår att utskottet föreslår bildningsnämnden besluta att mätetalet i indikatorn 
Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10% ändras till 15%, så att den stämmer med 
lägesredovisningens mätpunkt.
Ordförande föreslår beredningsutskottet besluta i enlighet med framlagda förslag. 
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta att
1. Mätetalet i indikatorn Ingen elev ska ha en frånvaro som överstiger 10%, ändras till 15%.
2. Mål och Budget 2023 samt Flerårsplan 2024-2025 godkänns.
3. Mål och Budget 2023 samt Flerårsplan 2024-2025 överlämnas till ekonomiavdelningen.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Mål och budget 2023-2025
 Barnkonsekvensanalys
 Mål och budget 2023 samt flerårsplan 2024-2025
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

5 - Namn ny förskola i Hallsbergs södra 
tätort (22/BIN/235)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
En ny förskola kommer att byggas i södra Hallsbergs tätort och beräknas klar för inflyttning under 
2024. Bildningsnämnden ska ta beslut om namnet på förskolan utifrån insamlade förslag.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 121 2022) 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet, vilket därefter diskuteras av utskottet. Aktuella 
namnförslag; förskolan Åkerö, förskolan Lillängen, förskolan Lyckoängen eller förskolan Åkerängen.
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden. 
Förslag till beslut
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden. 
Beslutsunderlag 

 Namn ny förskola

Page 6 of 128



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

6 - Behörigheter (22/BIN/94) Föredragande Johanna Strömsten 

Ärendebeskrivning
HR-konsult föredrar statistik på behörighet gällande lärare, förskollärare och fritidspedagoger. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 122 2022) 
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden. 
Förslag till beslut
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse behörigheter
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

7 - Redovisning av bildningsförvaltningens 
kvalitetsplan förskola/skola läsåret 22/23 
(22/BIN/205)

Föredragande Erica Rosenkvist, Jenny 
Stenmark 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar bildningsförvaltningens kvalitetsplan förskola/skola läsåret 22/23, vilket 
både är en redovisning för resultaten från läsåret 21/22 samt analys och identifierade 
utvecklingsområden för läsåret 22/23. Beslutsunderlag bifogas handlingarna innan nämndens 
sammanträde 25 oktober 2022.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 123 2022) 
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse kvalitetsplan förskola/skola
 Kvalitetsplan förskola/skola läsåret 2022/2023, bildningsförvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

8 - Godkännande av tillfällig ägar- och 
ledningskrets, Viby fristående förskola 
(21/BIN/219)

Föredragande Jenny Stenmark 

Ärendebeskrivning
Den 29 augusti inkom information från skolchef för Viby fristående förskola I ur och skur att en 
tillfällig förändring skett i ägar- och ledningskretsen. Information gavs om att kyrkoherde, Benjamin 
Lundqvist, är tjänstledig under perioden 220817-230101. Under perioden ersätts Benjamin av 
kyrkoherde Torbjörn Edebol.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 124 2022) 
Ulrika Björklund (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Beredningsutskottet beslutar att Ulrika 
får närvara.
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås godkänna tillfällig ägar- och ledningskrets för Viby förskola I ur och skur 
(i Viby by församlingshemmet 143, 694 95 Vretstorp)
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Genomförd ägar- och ledningsprövning av Viby förskola efter tillfällig 
förändring i ägarkrets
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

9 - Fritidsgårdsverksamhet Verdandi 
(22/BIN/227)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Efter årsskiftet 2022/2023 planeras för att driften av fritidsgården på Stocksätterskolan, som i 
dagsläget drivs av Verdandi, övergår i kommunal drift. Idag betalar Hallsbergs kommun ett bidrag 
till Verdandi för att de driver verksamheten på Stocksätterskolan. Förvaltningschef föredrar 
ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 125 2022) 
Catharina Lindvall-Scharmer informerar utskottet om ärendet. Utskottet diskuterar samtidigt 
fritidsgård i Pålsboda.
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta att nuvarande bidrag för drift av fritidsgårdsverksamhet 
Verdandi övergår till budget för drift av fritidsgård i kommunal regi från och med 2023. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Fritidsgårdsverksamhet Verdandi
 Barnkonsekvensanalys
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

10 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut under perioden 2022-10-04 - 2022-10-24 presenteras på nämndens 
sammanträde 25 oktober.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

11 - Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17 
(22/BIN/8)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde 25 oktober redovisas inkomna anmälningar om befarad 
kränkande behandling enligt skollagen 6 kap 10 § till huvudman perioden 2022-10-04 – 2022-10-24. 
På beredningsutskottets sammanträde 11 oktober sker en delredovisning till huvudman. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 127 2022) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås lägga redovisningarna till handlingarna. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse
 6 kap 10 § grundskolan 22-10-04-22-10-18
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

12 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
Lokalplanering
IT
Information från förvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

13 – Meddelanden Föredragande  

Ärendet i korthet 
Meddelanden till bildningsnämnden under perioden 2022-10-04 - 2022-10-24.
Anmälningar 

 /BIN/2229190 /BIN/2229190    Elevråd F-3 på Folkasboskolan 221004
 /BIN/2229194 22/BIN/88-4    Nyhetsbrev Sydnärkes folkhälsoteam oktober 2022
 /BIN/2229301 /BIN/2229301    Elevrådsprotokoll Folkasboskolan 4-6
 /BIN/2229302 /BIN/2229302    Elevrådsprotokoll Långängskolan oktober
 /BIN/2229345 22/BIN/115-59.1    Svar på brev från elever klass 7b (2/2)
 /BIN/2229349 /BIN/2229349    Elevrådsprotokoll Östansjö skola oktober
 /BIN/2229350 22/BIN/16-58    Ansökan statsbidrag Icke folkbokförda Ht 22
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

14 – Övriga meddelanden Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden får en muntlig föredragning av övriga meddelanden under perioden 2022-10-04 
- 2022-10-24.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

15 – Övriga frågor Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-10-25  

16 – Sammanträdets avslutning Föredragande Ordförande 
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2022

2
22/BIN/31
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2022-10-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 205

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 130

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 157

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 19

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 9

Förskolor, Pålsboda 119

Förskolor, Sköllersta 77

Förskolor, Vretstorp 98

Förskolan, Östansjö 53

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 214

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 146

Fritidshem, Hjortkvarn 11

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 97

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 76

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 87

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 61

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

60

18

144

90

108

72

210

133

11

93

75

88

Antal inrättade platser

243

135

162

20

Antal barn i aktiv kö

49

3

18

10

5

14

1) Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Tranängen, Förskolan Äppellunden
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Antal inskrivna elever samt frånvaro Frånvaro 220818-221014 Frånvaro 220818-221014 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är 5% 

eller mer under höstterminen 2022
14-okt

Folkasboskolan, åk f-6 4 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 26%
Folkasboskolan, åk 7-9 7 st < 14% < 7 st < 29% < 1 st 40%
Fredriksbergskolan 0 st < 14% < 1 st < 29% < 1 st 23%
Långängskolan 0 st < 14% < 0 st < 29% < 1 st 23%
Sköllersta skola 0 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 17%
Stocksätterskolan 2 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 20%
Transtenskolan 37 st < 14% < 9 st < 29% < 10 st 41%
Mottagningsenheten

Östansjö skola 0 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 18%

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

2021

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 19  Jan 12,16% 5,91%

Antal barn i fritidshem 29 Feb 10,48% 6,67%

Antal elever i förskoleklass/grundskola 45 Mar 7,37% 9,31%

Antal elever i grundsärskola 17 Apr 7,04% 9,93%

Maj 6,35% 7,31%

Antal barn/elever från annan kommun Jun 4,83% 5,48%

Jul 2,66% 3,14%

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug 4,53% 4,33%

Antal barn i fritidshem Sep 8,99%

Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt 8,07%

Antal elever i grundsärskola Nov 9,60%

Dec 10,69%

Biblioteken
Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 36 109   
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 1 458
Filialbiblioteket i Pålsboda 2 181244

8
108
0

Från annan kommun

21
9

22
-

Antal utlån, redovisningsmånad

4 630
185

20

Antal inskrivna elever

231

124

162

417

133

335

398

107

Fristående skola/verksamhet

2

Sjukfrånvaro, personal BIF 2022

Antal elever med total frånvaro som är 15% eller 
mer under höstterminen 2022

46 st < 29% < 12 st < 49% < 3 st

29 st < 29% < 10 st < 49% < 10 st

19 st < 29% < 0 st < 49% < 0 st

30 st < 29% < 4 st < 49% < 4 st

84 st < 29% < 10 st < 49% < 2 st

20 st < 29% < 3 st < 49% < 0 st

53 st < 29% < 8 st < 49% < 5 st

107 st < 29% < 31 st < 49% < 25 st
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Bildningsförvaltningen

Statistikdatum
2022-10-15

Förskoleklass och grundskola

Antal elever i fristående skola eller i annan kommun

Folkasbo-
skolan

f-6

Folkasbo-
skolan

7-9

Fredriksberg-
skolan

f-6

Långäng-
skolan

f-6

Sköllersta
skola

f-6

Stocksätter-
skolan

f-6

Transten-
skolan

7-9

Östansjö
skola

f-6

SUMMA

Entréskolan 1 1
Fyren EkAlmen 1 1
Grenadjärskolan 1 2 3 6
Hannaskolan 1 2 3
Int. Engelska skolan 1 1 1 8 1 12
Jensen grundskola 1 1 1 1 5 9
Kunskapsskolan 19 4 13 36
Ljusfalls friskola 8 8
Pops Academy Karl Johan 2 2 1 8 13
Viktoriaskolan 6 1 7
Vittra Örebro 1 1
Örebro Waldorfskola 3 2 1 1 1 1 9
Övriga 1 1 2
Summa fristående skolor 13 35 3 5 11 2 36 3 108

Sjöängsskolan 2 2
Åsbro skola 2 1 3
Summa Askersunds kommun 2 2 1 5

Nyhemsskolan 1 1
Summa Finspångs kommun 1 1

Ekeby skola 1 1
Fylsta skola 1 1
Hagaskolan 1 1 2
Kumlaby grundskola 1 1 1 1 4
Lillhedens skola 6 6
Malmens skola 1 1
Skogstorpsskolan 1 1 2
Tallängens skola 1 4 5
Vialundskolan 1 1
Summa Kumla kommun 1 1 13 2 2 3 1 23

Centralskolan 1 1 2
Saltängsskolan 2 2
Summa Laxå kommun 3 1 4

Birgittaskolan 1 1 2 4
Summa specialskola 1 1 2 4

Almby skola 1 1
Brickebackens skola   3 3
Olaus Petriskolan 1 1
Summa Örebro kommun 1 3 1 5

Övriga kommuner 3 3

Fristående skolor 108

Kommunala skolor och specialskola 45

SUMMA 153
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Statistikdatum
2022-10-15

Forts. förskoleklass och grundskola

Antal elever från annan kommun

Folkasbo-
skolan

f-6

Folkasbo-
skolan

7-9

Fredriksberg-
skolan

f-6

Långäng-
skolan

f-6

Sköllersta
skola

f-6

Stocksätter-
skolan

f-6

Transten-
skolan

7-9

Östansjö
skola

f-6

SUMMA

Askersunds kommun 1 1 1 3
Kumla kommun 1 2 3 1 4 11
Laxå kommun 1 1
Lekebergs kommun 1 1
Örebro kommun 1 2 2 1 6
SUMMA 1 3 2 3 5 1 7 0 22

Förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn i fristående verksamhet eller i annan kommun

Förskolan Fjärilen Guldvinge, Kumla

Förskolan Änglunda, Vintrosa
Viby I Ur och Skur, Vretstorp

Finspångs kommun
Kumla kommun
Motala kommun
Örebro kommun
Delsumma kommuner
SUMMA

Antal barn från annan kommun

Askersunds
kommun

Kumla
kommun

Örebro
kommun

Övriga
kommuner

SUMMA

Pedagogisk omsorg 1 1
Förskolan Björkängen 1 1
Förskolan Gläntan 3 3
Förskolan Kompassen 5 1 6
Förskolan Tallbacken 2 2 4
Förskolan Äppellunden 3 1 4
Förskolan Östansjö 1 1 2
SUMMA 5 9 5 2 21

20

1

19
39

Dibber förskolor, Örebro

Förskolan Igelkottan Tala Förskolor, Örebro

7

15

1
2

4
Waldorfförskolan Linden, Örebro
Waldorfförskolan Viljan, Örebro
Delsumma fristående verksamheter

Antal barn

2
3

1

2
1
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Tema 1 förskola och skola 2022
3

22/BIN/234
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
20221006 Dnr:22/BIN/234 

Tema 1 förskola och skola 2022

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden har tidigare beslutat att förändra innehållet i temarapporteringarna för förskola 
och skola. Från och med höstterminen 2022 har tema 1 och 3 fokus på enheternas ekonomiska 
uppföljningar och är en del av den skriftliga rutin som bildningsnämnden har beslutat om och ingår i 
bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Bildningsnämnden har tidigare beslutat om att förändra innehållet i temarapporteringarna för 
förskola och skola. Från och med höstterminen 2022 har tema 1 och 3 fokus på enheternas 
ekonomiska uppföljningar och är en del av den skriftliga rutin som bildningsnämnden har beslutat 
om och ingår i bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Rutinen ska vara ett stöd för 
enheterna i deras arbete för att ha en ekonomi i balans och för att säkerställa processen och 
rapportering av den ekonomiska uppföljningen. Uppföljning ska göras minst en gång på våren och en 
gång på hösten.  Inför tertialrapporten (mars/ april) och inför delårsrapporten (augusti/ september). 
Vid behov och önskemål, mer frekvent. 

Ärendet hanteras som ett informationsärende och då genomförs ingen barnkonsekvensanalys.

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Tema 1 för resp. förskoleområde och skola
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Bildningsförvaltningen

FÖRSKOLEOMRÅDE 1
TEMARAPPORT 1

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2022 
Datum: 2022-08-29
Område/enhet:   Förskoleområde 1
Ansvarig rektor/chef:   Helena Finnman
Helårsbudget:   -19 658 907
Helårsprognos:  -19 357 753
Prognosticerad avvikelse mot budget:  301 155

Intäkter 
Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.  

Vi har fått kompensation för sjukersättning avseende jan-mars 2022. Dessa medel är tillfälliga.
Driftbidrag från arbetsförmedlingen, ett lönebidrag, som forstätter t.o.m juni 2023. 

VFU-medel bör komma från Örebro Universitet för VT 22. Dessa tas med till 2023 tillsammans med kvarstående VFU-medel som ej förbrukats.

Kapitalkostnader 
Gäller ej rektorer.  

Lokalkostnader 
Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.   
Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.  
Tillfällig lokalhyra KUT-dag juni.
Frostat glas till toaletter.
Glasmästeriarbeten på Lilaavdelningen.
Kommer en kostnad för trasigt fönster Äppelunden.

Personalkostnader 
Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.  
Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på? Plan för att minska bemanningen, när i tid?  

Ligger i ram för tjänstefördelning.
Eventuellt en utökning av BIBASS som förskolan finansierar med egna medel.
Mer ekonomi i stora förskolor, t.ex hantering av timvikarier. Man kan lättare hjälpa varandra.
Ser hur sårbart det är på Tranängen ( en mindre förskola ) gällande personalbemanning kontra Äppellunden.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc.  
Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.  
Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?  

Elcyklar som skulle tagits på år 2021 men hamnade på år 2022.

Vi ser en generell prisökning på alla inköp som görs vilket också påverkar resultatet. Inga inköp mer än nödvändiga för att bedriva verksamheten görs.

Kostnader som avser paviljong Tranängen särredovisas på en egen projektkod och budgeten utökas.

Barn/elevförändringar 
Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?  

Ökar barn med olika anpassningar/stöd.
Barnantalet har ökat mycket på våra förskolor. Ser också att det kommer barn utifrån som vill gå här.

Sammanfattning  
Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.  

Vi har fått kompensation för sjukersättning avseende jan-mars 2022. Dessa medel är tillfälliga.
Arbetar nära tillsammans med rektor förskoleområde 2. Samarbetar, hjälper varandra när det behövs. 
Har inte haft mer personal än man behövt.

Plan för budget i balans   
Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef  
Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid börjar man se effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? 
Organisation, ekonomi, personal? 
Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?  

Prognosen för år 2022 visar en positiv avvikelse.
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Minus paviljong förskolan
Jan-aug

Vald period Vald period Vald period Vald period Vald period Helår Helår Helår
Konto Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
10 Intäkter       
INTÄKT Intäkter       

3518 Driftsbidrag från arbetsförmedlingen 181 549 0 181 549 59 850 121 699 254 499 90 000 164 499
3599 Övriga bidrag 398 133 0 398 133 0 398 133 287 510 0 287 510

10 Intäkter 579 682 0 579 682 59 850 519 832 542 009 90 000 452 009
20 Kostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0
LOKAL Lokalkostnader -2 600 -2 600 0 -2 600 -3 800 0 -3 800
PERSONAL Personalkostnader -12 730 377 -12 730 377 -12 714 091 -16 286 -19 172 477 -19 172 477 0
ÖVRIG Övrigakostnader -482 323 -482 323 -384 136 -98 187 -723 485 -576 430 -147 055

20 Kostnader -13 215 300 -13 215 300 -13 098 227 -117 073 -19 899 762 -19 748 907 -150 855

Totalt 579 682 -13 215 300 -12 635 618 -13 038 377 402 759 -19 357 753 -19 658 907 301 155
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Bildningsförvaltningen

FÖRSKOLEOMRÅDE 2
TEMARAPPORT 1

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2022 
Datum: 2022-08-29
Område/enhet:   Förskoleområde 2
Ansvarig rektor/chef:   Jessica Bengtsson
Helårsbudget:   -17 974 576
Helårsprognos:  -16 674 576
Prognosticerad avvikelse mot budget:  1 300 000

Intäkter 
Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.  

Statsbidrag från Skolverket - Språkutveckling i förskolan som finansierar del av specialpedagog.
Driftsbidrag från arbetsförmedlingen - ett lönebidrag för en anställd, räknat helår.
Övriga bidrag - Kompensation för ökade sjuklönekostnader jan-mars 2022. Dessa bidrag är tillfälliga.

Kapitalkostnader 
Gäller ej rektorer.  

Lokalkostnader 
Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.   
Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.  
Glasreparation lekstuga förskola Björkängen.
Installation av eluttag.

Personalkostnader 
Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.  

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på? Plan för att minska bemanningen, när i tid?  

Flera obehöriga förskollärare som gör att budgeten har positiv avvikelse.

Tjänstefördelningen ligger efter tilldelad budget. Budget baseras på en högre medellön än vad de obehöriga har.

Två nya rekryteringar som börjar vid årsskitet. Behöriga förskollärare.

BIBASS prognosticerar en positiv avvikelse vilket gör att vi kommer utöka i höst.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc.  
Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.  

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?  

Inköp av möbler och inredning då behov finns. Ska se över.

Kan bli aktuellt att köpa in markiser. Ska se över.

Barn/elevförändringar 
Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?  

Ökar barn med olika anpassningar/stöd.
Barnantalet har ökat mycket på våra förskolor. Ser också att det kommer barn utifrån som vill gå här.

Sammanfattning  
Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.  

Sammanfattning/ plan för budget i balans   
Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef  
Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid börjar man se effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? 
Organisation, ekonomi, personal? 
Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?  

Flera obehöriga förskollärare som gör att budgeten har positiv avvikelse.
Tjänstefördelningen ligger efter tilldelad budget. Budget baseras på en högre medellön än vad de obehöriga har.
Två nya rekryteringar som börjar vid årsskitet. Behöriga förskollärare.
BIBASS prognosticerar en positiv avvikelse vilket gör att vi kommer utöka i höst. Denna utökning är medräknad i prognosen.
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Ink projekt och bibass Jan-aug
Vald period Vald period Vald period Vald period Vald period Helår Helår Helår

Konto Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
10 Intäkter       
INTÄKT Intäkter       

3511 Statsbidrag från Skolverket 419 227 0 419 227 457 022 -37 795 419 227 457 022 -37 795
3521 Driftsbidrag från Arbetsförmedlingen 52 584 0 52 584 9 328 43 256 90 144 14 000 76 144
3599 Övriga bidrag 243 617 0 243 617 0 243 617 185 667 0 185 667

10 Intäkter 715 428 0 715 428 466 350 249 078 695 038 471 022 224 016

20 Kostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0
LOKAL Lokalkostnader -2 418 -2 418 0 -2 418 -2 418 0 -2 418
PERSONAL Personalkostnader -11 202 802 -11 202 802 -11 972 680 769 878 -16 867 293 -18 046 448 1 179 155
ÖVRIG Övrigakostnader -333 269 -333 269 -266 000 -67 269 -499 904 -399 150 -100 754

20 Kostnader -11 538 489 -11 538 489 -12 238 680 700 191 -17 369 615 -18 445 598 1 075 984

Totalt 715 428 -11 538 489 -10 823 061 -11 772 330 949 269 -16 674 576 -17 974 576 1 300 000
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Bildningsförvaltningen

FÖRSKOLEOMRÅDE 3
TEMARAPPORT 1

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2022 
Datum: 2022-09-01
Område/enhet:   Förskoleområde 3
Ansvarig rektor/chef:   Sofie Billström
Helårsbudget:   -19 734 112
Helårsprognos:  -19 734 112
Prognosticerad avvikelse mot budget:  0

Intäkter 
Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.  

Statsbidrag från Skolverket - bidrag för omsorg på obekväm arbetstid
Övriga bidrag - kompensation för sjuklöner jan-mars 2022. Tillfälliga bidrag.

Kapitalkostnader 
Gäller ej rektorer.  

Lokalkostnader 
Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.   
Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.  

Hyra av Valvet i Bergööska huset dec 2021. Internfaktura som kom på fel år, feb 2022. Interna kostnader får inte bokas upp i bokslutet. 

Personalkostnader 
Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.  
Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på? Plan för att minska bemanningen, när i tid?  

Har från augusti till sista oktober fler tjänster (1) på Vibytorp då vi har en pensionsavgång som arbetar 50% och ersätts med en 100% tjänst som började 
redan i augusti.
Under november,  december kommer vi ha en ökad bemaning på 0,5 tjänst där. Behov av barn med handlingsplander som behöver extra stöd finns på 
förskolan och tilldelning från BIBASS budgeten räcker inte till för behovet.
Behovet ses kontinuerligt över i dialog med pedagogoer och specialpedagog. 

Omkostnadsersättningen till dagbarnvårdarna har under 2022 ökats två gånger med tanke på prisökningarna i samhället.

Personalkostnaderna för nattisverksamheten kommer för år 2022 visa en negativ avvikelse. Det beror på att timvikariekostnader, OB och jour avviker från 
budget.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc.  
Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.  
Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?  

Prognosen för övriga kostnader är en budget i balans.

Barn/elevförändringar 
Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?  

Sammanfattning  
Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.  

Plan för budget i balans   
Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef  
Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid börjar man se effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? 
Organisation, ekonomi, personal? 
Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?  

Prognosen är en budget i balans för år 2022.
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Vald period Vald period Vald period Vald period Vald period Helår Helår Helår
Konto Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
10 Intäkter       
INTÄKT Intäkter       

3511 Statsbidrag från Skolverket 185 760 0 185 760 176 940 8 820 371 520 353 880 17 640
3599 Övriga bidrag 387 626 0 387 626 0 387 626 317 940 0 317 940

10 Intäkter 573 386 0 573 386 176 940 396 446 689 460 353 880 335 580

20 Kostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0
LOKAL Lokalkostnader -600 -600 0 -600 -600 0 -600
PERSONAL Personalkostnader -13 217 390 -13 217 390 -12 962 457 -254 933 -19 873 182 -19 538 202 -334 980
ÖVRIG Övrigakostnader -356 585 -356 585 -366 400 9 815 -549 790 -549 790 0

20 Kostnader -13 574 575 -13 574 575 -13 328 857 -245 718 -20 423 572 -20 087 992 -335 580

Totalt 573 386 -13 574 575 -13 001 189 -13 151 917 150 728 -19 734 112 -19 734 112 0
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Bildningsförvaltningen

PÅLSBODA/ HJORTKVARN FÖRSKOLA
TEMARAPPORT 1

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2022 
Datum: 2022-09-01
Område/enhet:   Pålsboda/Hjortkvarn Förskola
Ansvarig rektor/chef:   Emma Dahlberg
Helårsbudget:   -16 226 900
Helårsprognos:  -15 226 415
Prognosticerad avvikelse mot budget:  1 000 485

Intäkter 
Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.  

Statsbidrag från Skolverket - statsbidrag för språkutveckling i förskolan. Finansierar del av tjänst specialpedagog.
Statsbidrag från Migrationsverket - för nyanlända elever VT & HT.
Övriga bidrag - kompensation för sjuklönekostnader jan-mars 2022. Tillfälligt bidrag.

Kapitalkostnader 
Gäller ej rektorer.  

Lokalkostnader 
Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.   
Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.  

Inköp av plattor till Förskola Hjorten.

Personalkostnader 
Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.  
Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på? Plan för att minska bemanningen, när i tid?  
Redovisar man en positiv avvikelse, varför? Vad beror det på?

Andelen behöriga förskollärare har på området ökat de senaste åren, men på  några förskollärartjänster är obehöriga förskollärare anställda, 
de har lägre löner vilket ger skillnad i resultat för personalkostander. Några tjänster som tillsätts av obehöriga förskollärare tillsätts terminsvis,
då personalbehovet är lägre på sommaren,  detta påverkar också det totala resultatet för personalkostnader. 

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc.  
Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.  
Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?  

Prognosen är att denna budget hålls. Pedagogerna håller på att planera för/ gör inköp av pedagogisk utrustning mm. 
På förskolan Folkasbo planerar pedagogerna för att använda VFU-medel till att bla göra studiebesök som kompetensutveckling. 

Barn/elevförändringar 
Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?  

Hjortkvarn låg i början av höstterminen lägre i antal barn i förhållande till tilldelad budget, vilket gjorde att det kunde förstärkas upp
personalmässigt på ett par avdelningar i Pålsboda. Hjortkvarn ökar nu något i antal barn. 
Behovet av Bibass-tjänster på området är högre än tilldelning, i nuläget kan det förstärkas med områdets personalkostander. 

Sammanfattning  
Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.  

Plan för budget i balans   
Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef  
Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid börjar man se effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? 
Organisation, ekonomi, personal? 
Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?  

Se rubrik "Personalkostnader".

Budgeten kommer att redovisa en positiv avvikelse för år 2022. 
Jag ser dock en positiv förändring i att antal behöriga förskollärare på området kontinuerligt  har ökat under de senaste åren. 
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Jan-aug
Vald period Vald period Vald period Vald period Vald period Helår Helår Helår

Konto Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
10 Intäkter       
INTÄKT Intäkter       

3511 Statsbidrag från Skolverket 6 434 0 6 434 7 013 -579 6 434 7 013 -579
3517 Statsbidrag från Migrationsverket 117 540 0 117 540 0 117 540 287 320 0 287 320
3521 Driftsbidrag från Arbetsförmedlingen 0 0 0 0 0 0 0
3599 Övriga bidrag 190 771 0 190 771 0 190 771 170 521 0 170 521
3699 Övriga ersättningar och intäkter 0 0 0 0 0 0 0

10 Intäkter 314 745 0 314 745 7 013 307 732 464 275 7 013 457 262
20 Kostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0
LOKAL Lokalkostnader -550 -550 0 -550 -550 0 -550
PERSONAL Personalkostnader -9 954 760 -9 954 760 -10 450 783 496 023 -15 214 760 -15 758 533 543 773
ÖVRIG Övrigakostnader -221 107 -221 107 -316 800 95 693 -475 380 -475 380 0

20 Kostnader -10 176 417 -10 176 417 -10 767 583 591 166 -15 690 690 -16 233 913 543 223

Totalt 314 745 -10 176 417 -9 861 672 -10 760 570 898 898 -15 226 415 -16 226 900 1 000 485
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Bildningsförvaltningen

VRETSTORP/ ÖSTANSJÖ FÖRSKOLA
TEMARAPPORT 1

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2022 
Datum: 2022-09-13
Område/enhet:   Vretstorp/Östansjö förskola
Ansvarig rektor/chef:   Ann-Christine Soting
Helårsbudget:   -17 949 185
Helårsprognos:  -16 829 277
Prognosticerad avvikelse mot budget:  1 119 908

Intäkter 
Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.  

Driftsbidrag från Migrationsverket för nyanlända elever. I prognosen medräknat både VT & HT.
Kompensation för ökade sjuklöner jan-mars 2022. Tillfälligt bidrag.
VFU medel - intäkt motsvarande kostnad. Det som inte förbrukas följer med till år 2023.

Kapitalkostnader 
Gäller ej rektorer.  

Lokalkostnader 
Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.   
Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.  

Personalkostnader 
Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.  

Avvikelsen beror på stor andel obehöriga lärare.
Snittlönen behörig kontra obehörig pedagog skiljer ca 10.000 kr/månaden vilket slår ganska hårt på helårsbasis.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc.  
Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.  
Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?  

Rektor har tagit en del inköp på sitt ansvar istället för enheternas egna ansvar.  Enheternas ansvar prognosticerar en budget i balans.
Planerar att köpa in arbetskläder samt bjuda på julsmörgåsar.
Ett av våra mål är att anpassa lek och lärmiljöer och därför köper vi in en matta till Sagobacken.
Har tagit Solen i bruk, har krävt en del inköp av både möbler och material.
Därav en liten negativ avvikelse.

Barn/elevförändringar 
Har det skett några stora elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?  

Inte skett några större förändringar.

Sammanfattning  
Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.  

Avvikelsen beror på stor andel obehöriga lärare.
Snittlönen behörig kontra obehörig pedagog skiljer ca 10.000 kr/månaden vilket slår ganska hårt på helårsbasis.
Ambitonen är såklart att ha behöriga pedagoger på alla tjänster men vi ser att det är svårt att rekrytera. Kommer att annonsera i oktober i förhoppning att få 
behöriga pedagoger.

Plan för budget i balans   
Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef  
Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid börjar man se effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? 
Organisation, ekonomi, personal? 
Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?  

Avvikelsen beror på stor andel obehöriga lärare.
Snittlönen behörig kontra obehörig pedagog skiljer ca 10.000 kr/månaden vilket slår ganska hårt på helårsbasis.
Ambitonen är såklart att ha behöriga pedagoger på alla tjänster men vi ser att det är svårt att rekrytera. Kommer att annonsera i oktober i förhoppning att få 
Om/ när vi har behöriga pedagoger på alla våra tjänster har vi en budget i balans.
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Jan-aug
Vald period Vald period Vald period Vald period Vald period Helår Helår Helår

Konto Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
10 Intäkter       
INTÄKT Intäkter       

3517 Driftsbidrag från Migrationsverket 169 780 0 169 780 0 169 780 235 080 0 235 080
3599 Övriga bidrag 259 730 0 259 730 0 259 730 241 399 0 241 399
3699 Övriga ersättningar och intäkter 403 0 403 0 403 403 0 403

10 Intäkter 429 913 0 429 913 0 429 913 476 882 0 476 882
20 Kostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0
LOKAL Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0 0
PERSONAL Personalkostnader -11 207 485 -11 207 485 -11 567 890 360 405 -16 760 000 -17 440 912 680 912
ÖVRIG Övrigakostnader -428 418 -428 418 -338 720 -89 698 -565 159 -508 273 -56 886

20 Kostnader -11 635 903 -11 635 903 -11 906 610 270 707 -17 325 159 -17 949 185 624 026

Totalt 429 913 -11 635 903 -11 205 990 -11 906 610 700 620 -16 848 277 -17 949 185 1 100 908
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Bildningsförvaltningen

SKÖLLERSTA FÖRSKOLA
TEMARAPPORT 1

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2022 
Datum: 2022-08-29
Område/enhet:   Sköllersta förskola
Ansvarig rektor/chef:   Niklas Avenstierna
Helårsbudget:   -8 584 103
Helårsprognos:  -8 587 383
Prognosticerad avvikelse mot budget:  -3 280

Intäkter 
Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.  

Ersättning från staten pga pandemin, sjuklöner jan-mars 2022

Kapitalkostnader 
Gäller ej rektorer.  

Lokalkostnader 
Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.   
Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.  

Personalkostnader 
Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.  
Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på? Plan för att minska bemanningen, när i tid?  
Under läsåret har det tilldelats två resurstjänster (delvis attesterad på BIBASS) på båda förskolorna. Dock har behovet minskat under HT22 i båda 
verksamheterna.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc.  
Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.  
Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?  

Inga större planerade inköp för HT22 mer än det som behövs i verksamheterna.

Barn/elevförändringar 
Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?  

På Ekhagen finns det flera barn som går långa dagar, där det behövs en utökning av tid på personal för att täcka omsorgsbehoven.
Ett barn på Treudden har inte längre BIBASS, men har ett omsorgsbehov på 0,4 tjänst som inte ingår i tjänstefördelningen.

Sammanfattning  
Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.  

Generellt är budget i balans, trots vårterminens utökning av BIBASS-tjänster och vikarier. 

Plan för budget i balans   
Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef  
Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid börjar man se effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? 
Organisation, ekonomi, personal? 
Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?  

Prognosen för år 2022 är en budget i balans.
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Jan-aug
Vald period Vald period Vald period Vald period Vald period Helår Helår Helår

Konto Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
10 Intäkter       
INTÄKT Intäkter       

3511 Statsbidrag från Skolverket 0 0 0 0 0 0 0 0
3517 Driftsbidrag från Migrationsverket 0 0 0 0 0 0 0 0
3521 Driftsbidrag från Arbetsförmedlingen 0 0 0 0 0 0 0 0
3599 Övriga bidrag 96 050 0 96 050 0 96 050 88 235 0 88 235
3699 Övriga ersättningar och intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Intäkter 96 050 0 96 050 0 96 050 88 235 0 88 235
20 Kostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0
LOKAL Lokalkostnader -1 515 -1 515 0 -1 515 -1 515 0 -1 515
PERSONAL Personalkostnader -5 651 435 -5 651 435 -5 659 988 8 553 -8 418 723 -8 332 003 -86 720
ÖVRIG Övrigakostnader -128 372 -128 372 -167 992 39 620 -252 100 -252 100 0

20 Kostnader -5 781 322 -5 781 322 -5 827 980 46 658 -8 672 338 -8 584 103 -88 235

Totalt 96 050 -5 781 322 -5 685 272 -5 827 980 142 708 -8 584 103 -8 584 103 0
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Bildningsförvaltningen

FOLKASBOSKOLAN   
TEMARAPPORT 1

Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2022 
Datum: 2022-08-22
Område/enhet: Folkasboskolan
Ansvarig rektor/chef:   Jarmo Rajakangas
Helårsbudget:   -22 385 444
Helårsprognos:  -22 385 444
Prognosticerad avvikelse mot budget:  0

Intäkter 
Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året.  

Kioskintäkter från Caféet. Med tanke på inflationen så behöver vi öka priserna. Inköpen som görs är dyrare.
Statsbidrag från Skolverket - karriärtjänster/förstelärare, lärarassistent samt del av skolmiljarden för år 2022 åk 7-9.
Driftsbidrag från Migrationsverket eftersläpar ett år. I år har vi med bidrag som avser 2021. För VT har vi fått 880 tkr och för HT är 85% av ansökt belopp 
medräknat =677 tkr. Detta kan komma att bli högre/lägre beroende på besluten som fattas.
Driftsbidrag från arbetsförmedlingen - Lönebidrag för en anställd för hela 2022.
Övriga bidrag - pga Covid-19 har sjukfrånvaron varit hög och staten har betalat ut ersättning till kommuner. Det är ett tillfälligt bidrag och avser jan-mars 
2022.

Kapitalkostnader 
Gäller ej rektorer.  

Lokalkostnader 
Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen.   
Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på.  

Skadegörelse för 2021 uppgick till 64 000 kr och fram tills idag 2022 ligger den på 60 000 kr. Skolan får en rad fakturor kring t.ex. skadegörelse i 
omklädningsrum som vi egentligen inte vet om det har uppstått under skoltid eller då lokalerna är uthyrda på kvällstid. 
I prognosen är ytterligare kostnader medräknade.

Personalkostnader 
Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.  
Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på? Plan för att minska bemanningen, när i tid?  

4 tjänster utöver tjänstefördelningen. Det är uteslutande resurstjänster där de arbetar mot enskilda elever eller mot klass och styrs av 
åtgärdsprogram. Vi kommer under hösten se över bemanningen mot nästa kalenderår.  Under hösten har vi vakanser när det gäller specialpedagog,
speciallärare och sva vilket bidrar till att lönekostnaderna sjunkit något.

Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc.  
Förklara varför övriga kostnader avviker från budget.  
Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids?  

Vi ser att digitaliseringen och digitala läromedel inte bara är av godo och kan även påverka ledarskapet i klassrummet.  Vi ser ett ökat behov av 
fysiska läromedel och tillbehör till det.

Övriga kostnader kommer avvika från budget och det beror på ökade livsmedelspriser samt diverse olika inköp som arbetskläder, förbrukningsmaterial, 
licensavgifter/datorprogram.

Elevförändringar 
Har det skett några stora elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan?  

Folkasbo F-6: VT:  223       HT: 237
Folkasbo 7-9  VT: 144        HT: 125
Fritids:             VT: 88          HT: 97        
Vi hade en stor kull födda -06 som gick ut i våras. Vi har dock relativt stora grupper som kommer från förskolan.

Sammanfattning  
Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker.  

Vi kommer troligtvis att klara av detta budgetår utifrån att vi får tillgång till försenade migrationsmedel. Det är svårt att säga nåt om framtiden 
gällande nyanlända men mottagandet ser inte ut att bli så stort som tidigare. 
Folkasboskolan är en relativt stor skola men ändock för liten. Vi ser att högstadiedelen skulle behöva vara större utifrån resurstilldelningssystemet. 
Under året har vi ofrivilligt hållit nere personalkostnader då t.ex. vi har haft svårt med rekryteringen av specialpedagoger och att vi har obehöriga som är 
inne på tjänster där ordinarie personal t.ex. är på föräldraledighet.

Plan för budget i balans   
Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef  
Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid börjar man se effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? 
Organisation, ekonomi, personal? 
Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta?  

Prognosen är en budget i balans år 2022.
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Minus projekt 97834 - KS Flerspråkiga och nyanlända elever Jan-aug
Vald period Vald period Vald period Vald period Vald period Helår Helår Helår

Konto Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
10 Intäkter       
INTÄKT Intäkter       
3013 Kiosk 0 0 0 26 656 -26 656 0 40 000 -40 000
3015 Mat och Caféförsäljning 25 345 0 25 345 0 25 345 25 345 0 25 345

3511 Statsbidrag från Skolverket 341 984 0 341 984 0 341 984 462 238 59 754 402 484
3517 Driftsbidrag från Migrationsverket 880 320 0 880 320 0 880 320 1 557 328 0 1 557 328

3521 Driftsbidrag från Arbetsförmedlingen 98 894 0 98 894 0 98 894 206 135 0 206 135
3599 Övriga bidrag 300 694 0 300 694 0 300 694 194 084 0 194 084
3699 Övriga ersättningar och intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Intäkter 1 647 237 0 1 647 237 26 656 1 620 581 2 445 130 99 754 2 345 376
20 Kostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader       
KAPITAL Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0
LOKAL Lokalkostnader -71 868 -71 868 0 -71 868 -90 000 0 -90 000
PERSONAL Personalkostnader -15 789 407 -15 789 407 -14 300 373 -1 489 034 -23 700 395 -21 766 671 -1 933 724
ÖVRIG Övrigakostnader -518 776 -518 776 -457 192 -61 584 -1 040 179 -718 527 -321 652

20 Kostnader -16 380 051 -16 380 051 -14 757 565 -1 622 486 -24 830 574 -22 485 198 -2 345 376

Totalt 1 647 237 -16 380 051 -14 732 814 -14 730 909 -1 905 -22 385 444 -22 385 444 0
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Bildningsförvaltningen 

 

 

VRETSTORP / ÖSTANSJÖ GRUNDSKOLA 
TEMARAPPORT 1 

 
Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2022 
Datum: 2022-08-31 

Område/enhet: Vretstorp/Östansjö grundskola 

Ansvarig rektor/chef: Anna Gustafsson 

Helårsbudget: -18 067 345 

Helårsprognos: -20 208 131 

Prognosticerad avvikelse mot budget: -2 140 786 
 
 
 
 
 

 Intäkter  
Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. 

Statsbidrag från Skolverket förväntas komma och avser del av lön karriärtjänster/ förstelärare 

Statsbidrag från Migrationsverket för både VT & HT 22 är medräknat i prognosen. 

Kompensation från staten för ökade sjuklöner jan-mars 2022. Dessa bidrag är tillfälliga detta året. 
 

 
 Kapitalkostnader  
Gäller ej rektorer. 

 
 Lokalkostnader  
Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. 

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. 

 
Tillfälliga lokalhyror - Hyra av Vretstorpparken för skolavslutning 

Mindre reparationer och underhåll av fastigheter - Skadegörelse fönster Vretstorp. Trall Östansjö 

Elarbeten - reparation av nödstopp Östansjö skola. Servicetekniker som var ute. 

Glasmästeriarbeten - Skadegörelse Vretstorp skola 

Mer skadegörelse i Östansjö skedde vid skolstart HT, kommer mer kostnader. 

 
 Personalkostnader  
Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. 

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på? Plan för att minska bemanningen, när i tid? 

 
Centrala Bibass-pengar har finansierat en personal som under vårterminen gett ett förstärkt vuxenstöd till elev inom autismspektrat. Denna tilldelning 

förändrades när organisationen av de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna gjordes om till hösten 2022, men elevens behov av förstärkt vuxenstöd 

under hela skoldagen kvarstår. 

Förskoleklassen har under läsåret 21/22 har varit en utmaning med flera elever i behov av förstärkt vuxenstöd för att klara av skoldagen. Under våren 

förstärktes bemanningen i gruppen med två extra personal. 

 
Flera elever med stora behov av förstärkt vuxenstöd i åk 1, vilket innebar en förstärkning med en extra personal samt grundbemanning med två lärare. 

Fritids har förstärkts under våren med ytterligare en personal då flera av eleverna med medicinska behov eller svårigheter inom NPF även går på fritids. 

Under hösten har tre resurspersonal tagits bort. 

Årskurs 1 hösten 2022 har en grundbemanning på 2 lärare för att klara av att möta elevernas behov samt en ytterligare personal som förstärkt vuxenstöd för 

elev med medicinska behov. På sikt kommer den extra resursen i åk 1 inte behövas. 

 
 Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc.  
Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. 

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? 

 
Enligt utfallet så är prognosen att budgeten hålls. 

Inköp av soffa till fritids gjort i sommar, leverans i 

september. TV-skärm till Fredriksberg kommer köpas 

in. 

 

 Elevförändringar  
Har det skett några stora elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? 

 
Har fått fler elever med medicinska behov och under året. 

Migrationsverket har flyttat på fyra familjer under sommar/höst. Sammantaget 7 elever. 

 
 Sammanfattning  
Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker. 

 
Den största kostnaden detta läsår är personalkostnaden. Båda skolornas förskoleklasser har haft ett större behov än förväntat och det har krävts tillskott av 

personal för att kunna möta elevernas behov. Även elevers medicinska behov har krävt tillskott av personal för att säkerställa att det medicinska behovet 

tillgodoses. Skollagen är tydlig i att skolan ska möta alla elevers behov och den tilldelade budget korrelerade inte med elevernas behov av vuxenstöd. Under 

läsåret har pandemin inneburit en högre sjukfrånvaro hos personalen och en högre kostnad för timvikarier. Dock har vi inte haft möjlighet att tillsätta vikarier 

för all frånvaro, vissa dagar har endast en vikarie varit tillgänglig trots 5-6 personals frånvaro. 
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 Plan för budget i balans  
Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef 

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid börjar man se effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? 

Organisation, ekonomi, personal? 

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? 

 
För att följa skollagen kommer elevenas behov av stöd fortsatt påverka personalkostnaderna. 

Behovet av förstärkt vuxenstöd i vissa grupper har under hösten minskat, 3 obehöriga resurspersonal finns inte med i höstens organisation. Över tid kommer 

behovet att minska i några ytterligare grupper. Detta kan komma att ske redan till vårterminen och i andra fall till höstterminen. Eleverna blir äldre och 

utvecklas så att behovet av stöd minskar. 

 

 
Personalens sjukfrånvaro kommer förhoppningsvis minska då restriktioner inte längre finns. Vilket innebär att kostnaden för timvikarier kommer minska. 

En stor andel av lärarna är behöriga, i fritidshemmen finns idag endast en behörig fritidspedagog, övriga 8 är obehöriga för arbete i fritidshemmet. De 

tjänster som idag är tillsatta av obehörig personal annonseras ut vid varje terminslut. Obehörig personal kostar mindre än behörig personal. Vilket innebär 

att lönekostnaden kommer öka vid tillsättande av behörig personal. 
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 Jan-aug 

Vald period 

 

Vald period 

 

Vald period 

 

Vald period 

 

Vald period 

 

Helår 

 

Helår 

 

Helår 

Konto Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

10 Intäkter 

INTÄKT Intäkter 

        

 
3511 Statsbidrag från Skolverket 

 
76 680 

 
0 

 
76 680 

 
66 157 

 
10 523 

 
132 313 

 
132 313 

 
0 

3517 Statsbidrag från Migrationsverket 551 700 0 551 700 0 551 700 618 384 0 618 384 

3518 Driftsbidrag från Arbetsförmedlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 

3599 Övriga bidrag 292 865 0 292 865 0 292 865 188 045 0 188 045 

3699 Övriga ersättningar och intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
10 Intäkter 

 
921 245 

 
0 

 
921 245 

 
66 157 

 
855 088 

 
938 742 

 
132 313 

 
806 429 

20 Kostnader 

KAPITAL Kapitalkostnader 

KAPITAL Kapitalkostnader 

  

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

LOKAL Lokalkostnader  -15 530 -15 530 0 -15 530 -20 530 0 -20 530 

PERSONAL Personalkostnader  -14 182 046 -14 182 046 -11 657 537 -2 524 509 -20 567 000 -17 640 315 -2 926 685 

ÖVRIG Övrigakostnader  -365 187 -365 187 -377 207 12 020 -569 343 -559 343 -10 000 

20 Kostnader 
 

-14 562 763 -14 562 763 -12 034 744 -2 528 019 -21 156 873 -18 199 658 -2 957 215 
         

Totalt 921 245 -14 562 763 -13 641 518 -11 968 587 -1 672 931 -20 218 131 -18 067 345 -2 150 786 
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Bildningsförvaltningen 

 

 

STOCKSÄTTERSKOLAN 
TEMARAPPORT 1 

 
Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2022 
Datum: 2022-08-31 

Område/enhet: Stocksätterskolan 

Ansvarig rektor/chef: Veronie Lejonord 

Helårsbudget: -22 464 893 

Helårsprognos: -23 481 536 

Prognosticerad avvikelse mot budget: -1 016 643 

 
 
 
 

 
 Intäkter  
Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. 

 
Driftbidrag från Skolverket - Finansiering av karriärstjänster/förstelärare. 

Driftbidrag från Arbetsförmedlingen - Lönebidrag 6 månader. 

Övriga bidrag - Kompensation från staten för sjuklönekostnader jan-mars 2022. Tillfälliga medel. 

Försäljning verksamhet till annan kommun - Har under VT 22 haft en integrerad särskoleelev, fått ersättning från Kumla kommun. 

VFU medel - prognosen är att dessa medel inte förbrukas år 2022 utan tas med till 2023. 

 
 

 
 Kapitalkostnader  
Gäller ej rektorer. 

 

 
 Lokalkostnader  
Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. 

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. 

 
Skadegörelse, byte av ellås samt reparation av glas i dörr. 

 
 Personalkostnader  
Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. 

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på? Plan för att minska bemanningen, när i tid? 

Pandemin och annan hög frånvaro av personal av olika skäl påverkar, sjukskrivning, föräldraledighet där obehöriga vikarierar och går in extra. 

En personal utöver tjänstefördelning är anställd riktad mot elev i förskoleklass, se nedan. 

Personal anställd utöver tjänstefördelning för att täcka i verksamheten på grund av ordinarie personals delvisa frånvaro. 

 

 
 Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc.  
Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. 

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? 

 
Övriga kostnader prognostiserar en budget i balans. 

Vi ser att priserna har höjts i takt med inflationen men än så länge tror vi att budget hålls. 

 

 
 Elevförändringar  
Har det skett några stora elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? 

 
Två elever i verksamheten med behov av stöd utifrån funktionsvariation samt 

inskrivning i särskolan. 

 

 
 Sammanfattning/plan för budget i balans  
Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker. 

 
Det är tydligt att det är särskilda omständigheter som gör att det finns avvikelse i budget. Pandemin som fortfarande påverkar sjukfrånvaron och att vikarier 

påverkar personalkostnader. 

Tjänstenen för en av eleverna med extra behov kommer att avslutas i juni då eleven kommer utredas under läsåret för eventuell inskrivning i särskolan. 

På grund av att skolan har elever med särskilda behov och gruppen precis bytt mentor ser vi behovet av att stärka upp för att skapa en trygg och stabil 

lärmiljö. När tjänstefördelning fördelades fanns fortfarande tjänster för studio 4-6 inräknade. Av dessa plockades 1,5 tjänst bort. Elev som tidigare var 

placerad i Studio 4-6 har från och med augusti skrivits in i särskolan. 

 
Tio av tjänsterna är visstidsanställda, fem har anställning till jul och fem fram till sommaren. Detta innebär att det finns goda förutsättningar att komma i 

balans framöver. 

Utöver läromedel har skolan inte gjort några större inköp, kostnadsmässigt. Fem pedagoger åker på Bokmässan som kompetensutveckling. 

Den kostnad som tillkommer för måltidspersonalens löner varje månad för frukosthantering fanns inte med i rektorns fördelning av tjänster. 

 

 Plan för budget i balans  
Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef 

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid börjar man se effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? 

Organisation, ekonomi, personal? 

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? 
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Minus projekt 97834 - KS Flerspråkiga och nyanlända elever Jan-aug 

Vald period 
 

Vald period 
 

Vald period 
 

Vald period 
 

Vald period 
 

Helår 
 

Helår 
 

Helår 

Konto Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

10 Intäkter 

INTÄKT Intäkter 

        

 
3511 Statsbidrag från Skolverket 

 
495 273 

 
0 

 
495 273 

 
507 068 

 
-11 795 

 
754 582 

 
754 582 

 
0 

3517 Driftsbidrag från Migrationsverket 0 0 0 0 0 0 0 0 

3518 Driftsbidrag från Arbetsförmedlingen 135 216 0 135 216 159 936 -24 720 135 216 240 000 -104 784 

3599 Övriga bidrag 324 328 0 324 328 0 324 328 220 979 0 220 979 

3699 Övriga ersättningar och intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 

3611 Försäljning verksamhet till annan kommun 170 000 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 

10 Intäkter 1 124 817 0 1 124 817 667 004 457 813 1 280 777 994 582 286 195 

20 Kostnader 

KAPITAL Kapitalkostnader 

        

KAPITAL Kapitalkostnader  0 0 0 0 0 0 0 

LOKAL Lokalkostnader  -7 508 -7 508 0 -7 508 -7 508 0 -7 508 

PERSONAL Personalkostnader  -15 977 741 -15 977 741 -15 417 748 -559 993 -24 046 178 -22 750 848 -1 295 330 

ÖVRIG Övrigakostnader  -567 059 -567 059 -480 936 -86 123 -708 627 -708 627 0 

20 Kostnader 
 

-16 552 308 -16 552 308 -15 898 684 -653 624 -24 762 313 -23 459 475 -1 302 838 

         

Totalt 1 124 817 -16 552 308 -15 427 491 -15 231 680 -195 811 -23 481 536 -22 464 893 -1 016 643 
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Bildningsförvaltningen 

 

 

TRANSTENSSKOLAN 
TEMARAPPORT 1 

 
Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2022 
Datum: 2022-09-01 

Område/enhet: Transtenskolan 

Ansvarig rektor/chef: Helena Carlsén 

Helårsbudget: -23 924 669 

Helårsprognos: -26 403 181 

Prognosticerad avvikelse mot budget: -2 478 512 
 
 
 
 
 
 

 Intäkter  
Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. 

 
Statsbidrag för förstelärare, lärarassistenter samt del av skolmiljarden 2022. 

Mat- och caféförsäljning för caféet på skolan. 

 
Statsbidrag från Migrationsverket för nyanlända. Både VT & HT är medräknat i resultatet. För HT är 80% av ansökt belopp medräknat, en försiktighetsprincip. 

Driftsbidrag från Arbetsförmedlingen för två anställda, ett lönebidrag och ett nystartsjobb. 

Kompensation för ökade sjuklönekostnader jan-mars 2022. Detta är tillfälligt bidrag. 
 

 
 Kapitalkostnader  
Gäller ej rektorer. 

 

 Lokalkostnader  
Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. 

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. 

 
Lokalhyror - föreningen Folkets hus i Hallsberg för filmvisning 

Lokalvård - Extra städning/sanering på grund av kemisalen. 

Skadegörelse - hittills 17 tkr i kostnader för skadegörelse. 
 

 
 Personalkostnader  
Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget.  

  

Transtenskolan går totalt 5 tjänster utöver budgetram, efter tillskott på en tjänst från den så kallade skolmiljarden. Det finns ett antal pågående 

rehabärenden där det redan nu sker en dubbelbemanning för att täcka upp och se till att eleverna får den undervisning och det stöd de behöver. 

Sammanlagt ersätts några av dessa tjänster av ny, eller annan personal i storleksordningen 2,5 tjänster. De kvarvarande 2,5 tjänst som skolan går över 

personalbudget är förstärkning i cafeterian i ett samarbete med Kuben på motsvarande 1,0 tjänst och övriga 1,5 tjänst fungerar som klass- och skolresurs. 
 

 
 Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc.  
Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. 

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? 
 
 

De stora kostnader vi har haft under året har haft att göra med inköp av SO-material, samt en del kostnader i samband med hajk och liknande på Idrotten. 

Något som inte varit aktuellt under två pandemiår. Musiksalen har av schematekniska skäl varit tvungen att dela undervisningen i två salar, vilket gör att 

ytterligare uppsättning av instrument och liknande varit nödvändigt. Detsamma gäller hemkunskapssalen som behöver utnyttjas parallellt då antalet klasser 

är så många. Inköp även där har varit aktuellt. Därutöver har det även varit nödvändigt att flytta personalens arbetsplatser, personalutrymmen utifrån att 

antalet klassrum inte är tillräckliga. Möblemang och andra kostnader i samband med det har också tillkommit både under föregående läsår, men även 

innevarande läsår. 
 
 

 Elevförändringar  
Har det skett några stora elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? 

 
Innevarande läsår finns det på skolan en -två förberedelseklasser. Ordinarie klasser har ökat i antal med en klass. Fler klassrum kräver mer personal rent 

schematekniskt för att både ha salar, men även kunna kombinera så det är möjligt att kunna ha rätt personal med rätt behörighet för alla elever. Fler klasser 

kräver också fler personal utifrån att det är fler ämnestillfällen att täcka. 

 

 Sammanfattning  
Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker. 

 
När budgeten lades var förutsättningarna annorlunda, därmed så har personalkostnaderna ökat under året 2022. 

I dagsläget ligger skolan på en personalkapcitet över budget, dock arbetar skolan för att minska dessa kostnader. 

Ledningen i samarbete med HR arbetar med personalärenden utifrån de behov som finns.  

 

 Plan för budget i balans  
Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef 

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid börjar man se effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? 

Organisation, ekonomi, personal? 
Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? 

 
Målet i förlängningen är att minska antalet i personalgruppen, vilket i sin tur leder till mindre personalkostnader som är skolans stora kostnad. 

Skolan har valt en organisation med färre elever i klasserna istället för att ha stora klasser med resurser i. Detta har resulterat i att fler lärare behövs. 

Ledningen behöver se över detta för att eventuellt återgå till lite större klasser, från dagens cirka 24 elever per klass i åk7 och 8, till cirka 28 - 

30 elever per klass, vilket skulle leda till 5 klasser per årskull istället för 6. 

Ledningen ser också att vi har en liten överkapacitet på lärare inom de praktiska ämnena musik och bild.
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Minus projekt 97834 - KS Flerspråkiga och nyanlända elever Jan-aug 

Vald period 
 

Vald period 
 

Vald period 
 

Vald period 
 

Vald period 
 

Helår 
 

Helår 
 

Helår 

Konto Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

10 Intäkter 

INTÄKT Intäkter 

3013 Kiosk 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
66 640 

 

 
-66 640 

 

 
0 

 

 
100 000 

 

 
-100 000 

3015 Mat och Caféförsäljning 12 435 0 12 435 0 12 435 20 000 0 20 000 

3511 Statsbidrag från Skolverket 930 516 0 930 516 0 930 516 1 129 343 76 827 1 052 516 

3517 Driftsbidrag från Migrationsverket 188 640 0 188 640 0 188 640 348 984 0 348 984 

3521 Driftsbidrag från Arbetsförmedlingen 150 050 0 150 050 86 632 63 418 219 072 130 000 89 072 

3599 Övriga bidrag 399 169 0 399 169 0 399 169 0 0 0 

3699 Övriga ersättningar och intäkter 0 0 0 0 0 228 369 0 228 369 

10 Intäkter 1 680 810 0 1 680 810 153 272 1 527 538 1 945 768 306 827 1 638 941 

20 Kostnader         

KAPITAL Kapitalkostnader 

KAPITAL Kapitalkostnader 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

LOKAL Lokalkostnader  -30 228 -30 228 0 -30 228 0 0 0 

PERSONAL Personalkostnader  -18 433 949 -18 433 949 -15 370 735 -3 063 214 -27 613 949 -23 496 496 -4 117 453 

ÖVRIG Övrigakostnader 
 

-428 232 -428 232 -489 816 61 584 -735 000 -735 000 0 

20 Kostnader 
 

-18 892 409 -18 892 409 -15 860 551 -3 031 858 -28 348 949 -24 231 496 -4 117 453 
         

Totalt 1 680 810 -18 892 409 -17 211 599 -15 707 279 -1 504 320 -26 403 181 -23 924 669 -2 478 512 
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Bildningsförvaltningen 

 

 

LÅNGÄNGSSKOLAN 
TEMARAPPORT 1 

 
Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2022 
Datum: 2022-09-05 

Område/enhet: Långängsskolan 

Ansvarig rektor/chef: Minnia Truedsson 

Helårsbudget: -26 634 606 

Helårsprognos: -27 884 606 

Prognosticerad avvikelse mot budget: -1 250 000 
 
 
 
 
 
 

 Intäkter  
Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. 

 
Statsbidrag Skolverket - bidrag för lärarassistent VT & HT 

Driftsbidrag från arbetsförmedlingen - bidrag för nystartsjobb under VT 22. 

Kompensation för ökade sjuklöner jan-mars 2022. Tillfälligt bidrag. 

FK Sjuklönekostn för anställd med särskilt högriskskydd 

 
 Kapitalkostnader  
Gäller ej rektorer. 

 
 Lokalkostnader  
Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. 

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. 

 
Tillfällig lokalhyra - Hyra av Equmeniakyrkan för fritidshemmets dag. 

Mindre reparationer och underhåll av fastigheter - Felsökning på dörrmiljö. Utbyte av motorlås. 

Glasmästeriarbeten - Mätning av isolerglas och reparation på bod på skolgården. 

 
Kan komma mer kostnader, osäkert i dagsläget. 

 
 Personalkostnader  
Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. 

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på? Plan för att minska bemanningen, när i tid? 

 
I dagsläget har vi cirka 3 anställda utöver tjänstefördelningen. Det är fritidshemmet samt stöd utöver ordinarie undervisning som i dagsläget inte täcks av 

tilldelad budget. Gällande fritidshemmet är personalbristen påtaglig. Av våra 9,63 tilldelade tjänster är det just nu 0.5 som innehas av behörig pedagog 

och ytterligare två av personal med annan relevant utbildning och lång erfarenhet av yrket. Övriga 7,13 tjänster är obehörig personal där omsättningen är 

mycket hög. Varje ny tillsättning av personal innebär en ökad resursåtgång för att guida personen in i uppdraget samt handleda och stötta. Utöver detta 

har vi under detta läsår behövt tidigarelägga öppningen av fritidshemmet med 30 minuter vilket ger konsekvenser för schemaläggningen. Planen är att 

rekrytera behörig personal, men utsikterna för detta ser förhållandevis dystra ut. 

För mer förklaring kring personalkostnad, se avsnitt om elevförändringar. 

 
 Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc.  
Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. 

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? 

 
Det fanns utfall för måltidstjänster, resurshjälp vid frukost och mellanmål men ingen budget. Det gjordes en ombudgetering på konto 7498 från personalbudgeten till övriga 

kostnader. 

Utifrån detta gjordes läromedelsbeställningar inför läsåret. Inga fler, större inköp kommer göras inom övriga kostnader under resterande kalenderår så underskottet kommer 

inte att öka. 

 

 Elevförändringar  
Har det skett några stora elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? 

 
Även om elevantalet är något lägre än föregående läsår så har andelen elever med omfattande stödbehov ökat. För att både uppfylla tillsynsansvaret och ge 

undervisning till alla elever, oavsett funktionsnedsättning, behövs mer kompetens och personal än vi har i dagsläget. I de ärendena krävs, utöver den 

personaltäta undervisningen och omsorgen, mycket tid för elevhälsans personal för att utreda, planera åtgärder samt följa upp arbetet kring eleverna. 

Detta gör att elevhälsan med nuvarande resurser inte fullt ut lyckas uppfylla kravet om att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 
 
 

 Sammanfattning  
Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker. 

 
Belastningen av pandemins konsekvenser i form av avstannade stödinsatser på grund av sjukfrånvaro, högre arbetsbelastning hos personal samt otrygghet hos 

elever vid många vikarielösningar kan inte underskattas. Utöver det har vi haft en ökning av elever med behov som är så omfattande att det blir svårigheter att 

möta dessa i den ordinarie organisationen. Detta tillsammans med den utmanande arbetsmarknaden där antalet behöriga lärare, inte minst i fritidshemmet, är 

få skapar en utmanade situation för oss. 

 

 
 Plan för budget i balans  
Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef 

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid börjar man se effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? 

Organisation, ekonomi, personal? 

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? 

 
Det behövs mer luft i systemet, vi behöver tillhandahålla hållbara tjänster till våra medarbetare så att de kan ge kvalitet i sitt arbete och få tid för reflektion och 

fortbildning. Inte minst utifrån de elevutmaningar som de förväntas möta. Vi behöver få fler behöriga fritidspedagoger som söker våra tjänster. 

 
 

 

Bildningsförvaltningen 
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 Jan-aug 

Vald period 
 

Vald period 
 

Vald period 
 

Vald period 
 

Vald period 
 

Helår 
 

Helår 
 

Helår 

Konto Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

10 Intäkter 

INTÄKT Intäkter 

        

 
3511 Statsbidrag från Skolverket 

 
120 000 

 
0 

 
120 000 

 
0 

 
120 000 

 
240 000 

 
0 

 
240 000 

3517 Statsbidrag från Migrationsverket  0 0 0 0 0 0 0 

3521 Driftsbidrag från Arbetsförmedlingen 32 332 0 32 332 0 32 332 32 332 0 32 332 

3599 Övriga bidrag 335 102 0 335 102 0 335 102 258 372 0 258 372 

3699 Övriga ersättningar och intäkter 26 565 0 26 565 0 26 565 26 565 0 26 565 

10 Intäkter 513 999 0 513 999 0 513 999 557 269 0 557 269 

20 Kostnader 

KAPITAL Kapitalkostnader 

KAPITAL Kapitalkostnader 

   

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

LOKAL Lokalkostnader  -4 458 -4 458 0 -4 458 -4 458 0 -4 458 

PERSONAL Personalkostnader  -18 099 743 -18 099 743 -17 026 081 -1 073 662 -27 158 555 -25 675 811 -1 482 744 

ÖVRIG Övrigakostnader  -967 859 -967 859 -655 272 -312 587 -1 278 861 -958 795 -320 066 

20 Kostnader 
 

-19 072 060 -19 072 060 -17 681 353 -1 390 707 -28 441 874 -26 634 606 -1 807 268 
         

Totalt 513 999 -19 072 060 -18 558 061 -17 681 353 -876 708 -27 884 606 -26 634 606 -1 250 000 
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Bildningsförvaltningen 

 

 

SKÖLLERSTA SKOLA 
TEMARAPPORT 1 

 
Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2022 
Datum: 2022-09-14 

Område/enhet: Sköllersta skola 

Ansvarig rektor/chef: Niklas Avenstierna 

Helårsbudget: -9 318 532 

Helårsprognos: -9 918 577 

Prognosticerad avvikelse mot budget: -600 045 
 
 
 
 
 

 

 Intäkter  
Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. 

 
Ersättning sjuklöner jan-mars 2022. Bidrag från staten. 

Kvarstående VFU medel är tanken att de ska användas år 2023. 

Statsbidrag från Skolverket för karriärtjänster. 

 

 Kapitalkostnader  
Gäller ej rektorer. 

 
 
 

 Lokalkostnader  
Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. 

Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. 

 
Sophämtning samt mindre underhåll av fastigheter = Isolerglas reparation träslöjden. 

Kan komma mer fakturor under årett, men vet inte i dagsläget. 

 
 Personalkostnader  
Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. 

Hur många tjänster har man utöver tjänstefördelningen? Vad beror det på? Plan för att minska bemanningen, när i tid? 

 
Från budgetårets start har tjänstefördelningen legat över tilldelningen. Generellt beror det på att höga kostnader för vikarier vid hög sjukfrånvaro, samt 

utökat behov av personaltäthet i två undervisningsgruppen under vt22. Till starten av ht22 finns ett utökad behov kopplat till förskoleklassen i sin helhet, 

men även på individnivå. På vt22 låg vi över med cirka 2 tjänster och till ht22 kommer vi ligga cirka 3 tjänster över tilldelning. 

 

 Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc.  
Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. 

Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? 

I skrivande stund ligger vi med en budget i balans vad gäller förbrukningsmaterial och läromedel. Dock är det ett skyndsamt behov att investera i stolar till 

matsalen, vilket inte ryms inom gällande budgetram. 

 

 Elevförändringar  
Har det skett några stora elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? 

 
Vi har inför starten på ht22 en nettoökning med 10-15 elever i relation till föregående läsår. 

 
 Sammanfattning  
Kommentera och analysera helårsprognosen utifrån ovan rubriker. 

 
Den stora avvikelsen är utgifterna för personal i verksamheten, vilket delvis beror på att elevernas behov av särskilt stöd har ökat. 

 

 Plan för budget i balans  
Vid avvikelse möte med verksamhetschef och förvaltningschef 

Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid börjar man se effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? 

Organisation, ekonomi, personal? 

Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? 
 
 

Insatser med utökad personaltäthet utgår alltid ifrån elevernas behov, i huvudsak kopplat till särskilt stöd. Det finns även en koppling till arbetsanpassningar 

för pedagoger. Den långsiktiga planen är, precis som det alltid är med visstidsanställningar, att kunna tillmötesgå elevernas behov i utbildningen (Både vad 

gäller att nå kunskapskriterierna, men även med fokus på trygghet och studiero). Insatserna med ett utökat personalstöd kommer att förändras på både 

kort och lång sikt, beroende på elevernas utveckling i relation till pedagogiska- och kompetensutvecklingsinsatser. 
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 Jan-aug 

Vald period 

 

Vald period 

 

Vald period 

 

Vald period 

 

Vald period 

 

Helår 

 

Helår 

 

Helår 

Konto Intäkt Kostnad Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 

10 Intäkter 

INTÄKT Intäkter 

        

 
3511 Statsbidrag från Skolverket 

 
2 130 

 
0 

 
2 130 

 
0 

 
2 130 

 
4 260 

 
0 

 
4 260 

3517 Driftsbidrag från Migrationsverket 0 0 0 0 0 0 0 0 

3521 Driftsbidrag från Arbetsförmedlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 

3599 Övriga bidrag 151 597 0 151 597 0 151 597 114 752 0 114 752 

3699 Övriga ersättningar och intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Intäkter 153 727 0 153 727 0 153 727 119 012 0 119 012 

20 Kostnader 

KAPITAL Kapitalkostnader 

KAPITAL Kapitalkostnader 

  
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

LOKAL Lokalkostnader  -6 187 -6 187 0 -6 187 -6 187 0 -6 187 

PERSONAL Personalkostnader  -6 485 836 -6 485 836 -6 112 244 -373 592 -9 728 754 -9 001 946 -726 808 

ÖVRIG Övrigakostnader  -174 163 -174 163 -213 850 39 687 -302 648 -316 586 13 938 

20 Kostnader 
 

-6 666 186 -6 666 186 -6 326 094 -340 092 -10 037 589 -9 318 532 -719 057 
         

Totalt 153 727 -6 666 186 -6 512 459 -6 326 094 -186 365 -9 918 577 -9 318 532 -600 045 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2022-10-06 Dnr:22/BIN/92 

Bildningsnämndens Mål och budget 2023 samt Flerårsplan 2024–2025

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 25 oktober 2022 ska beslut fattas om nämndens Mål och 
budget 2023 samt Flerårsplan 2024–2025. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås besluta att

1. Mål och Budget 2023 samt Flerårsplan 2024-2025 godkänns.
2. Mål och Budget 2023 samt Flerårsplan 2024-2025 överlämnas till ekonomiavdelningen.

Ärendet 
Utifrån de gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF 2023–2025) och de ekonomiska ramarna 
som kommunfullmäktige fastställde i juni 2022 har nämnderna i uppdrag att ta fram ett Mål-och 
budgetdokument.

Till bildningsnämnden har medel tillförts på totalt 7,8 mnkr, varav 4 mnkr är för ökat barn- och 
elevantal. Inför år 2023 tillförs även 1 000 kr per elev i skolår F-9 i nivåhöjning av elevpengen, vilket 
totalt blir 2,070 mnkr.

Nämnden får även kompensation på 1,2 mnkr för den ökade hyran för den nya förskolan som ska 
byggas på söder. Övriga kostnader för ny förskola täcks av de medel bildningsnämnden får för ökat 
barnantal.

Det tidigare tillfälliga budgetutrymmet för modersmålsavdelningen utökas med 0,5 mnkr för år 2023. 
Om nytt beslut inte tas så försvinner 2 mnkr år 2024 som har delfinansierat modersmålsenheten. 
Dessa är i dokumentet borträknade år 2024–2025.

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

Löneökningsutrymmet finns samlat på kommunstyrelsen och är inte fördelat till respektive nämnd. 
Fördelning av löneutrymmet kommer göras när löneöversynen är klar. Löneökningsutrymmet uppgår 
till 3%, 3,1% samt 3,2% för åren 2023–2025.

Extra anslag som vi fick tillfälligt för 2022, 1,5 mnkr, är borttaget från år 2023.

För att kunna göra en prövning av barnets bästa och en barnkonsekvensanalys måste du som 
handläggare läsa in dig på barnkonventionen. Stöd hittar du bland annat på SKR och 
barnombudsmannen >
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2022-10-06 Dnr:22/BIN/92 

☒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
Barnkonsekvensanalys
Mål- och budget 2023-2025
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Barnkonsekvensanalys 
för barn 0-18 år 

 
 

  

    

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats 

Bildningsförvaltningen 

Planerad åtgärd/beslut 
Ange planerad åtgärd/beslut 

Beslut om bildningsnämndens mål och budget 2023 samt flerårsplan 2024–2025. 
 

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas? 

Beslut om bildningsnämndens mål och budget 2023 samt flerårsplan 2024–2025. 
 
Vilka barn berörs? 

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

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas 

Mål och budget 2023 samt flerårsplan 2024–2025 är ett dokument för kommande budgetarbete med 
detaljbudgetar och anslagsbildning. Bildningsnämndens ekonomiska ramar är antagna i och med antagandet av de 
gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF) för åren 2023–2025 i kommunfullmäktige i juni 2022. De 
ekonomiska ramarna kan komma att förändras när kommunens mål och budget fastställs. 
Bildningsnämndens mål fattades beslut om i november 2019 och gäller fram till och med år 2022. De kommer att 
ses över och eventuellt revideras när ny nämnd tillträtt under 2023. 
 
Bildningsnämnden 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 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/barnkonsekvensanaly
s.878.html 
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1 Bildningsnämnden 2023 

I bildningsnämnden arbetas med budgeten utifrån de förutsättningar som råder. 
Bildningsnämnden har fått en utökad budget mot föregående år, det mesta går dock åt 
till att bibehålla aktuell verksamhet utifrån ökad mängd barn i våra verksamheter. Får 
bildningsnämnden några medel över för extra satsningar så prioriterar 
bildningsnämnden det när den nya nämnden är på plats år 2023, de nya målen för 
mandatperioden kommer också att antas av den nya nämnden. 

Bildningsnämnden tillsammans med bildningsförvaltningen har ett tydligt fokus på 
systematiskt kvalitetsarbete. Bildningsnämnden fortsätter att ge möjligheter och 
förutsättningar för att eleverna ska nå höga kunskapsresultat och att elever och barn 
ska känna sig trygga. Skolorna arbetar också med ökat elevinflytande. Tyvärr söker 
många barn och elever förskola alternativt skola i annan kommun. Bildningsnämnden 
måste bli bättre på att sprida information till kommuninvånarna om att Hallsbergs 
kommun har bra skolor och förskolor. 
 
Bildningsnämnden satsar också på elever och lärares arbetsmiljö för att på så sätt öka 
förutsättningarna för bättre skolresultat. Det pågår en nybyggnation av en modern 
förskola i centrala Hallsberg, med åtta avdelningar. Den beräknas vara klar under år 
2024. Under år 2023 fortsätter upprustningen av kommunens skolor och förskolor. 
 
Bildningsnämnden har under många år möjliggjort för skolor och förskolor att stärka 
det nära ledarskapet, rektorerna har en utsatt position med mycket administration. 
Rektorerna ska föra ut och förankra beslut och dessutom ska de fungera som 
pedagogiska ledare. 

Ungdomens hus, Kuben, kulturskolan och fritidsgården i centrala Hallsberg har 
utvecklats under året. Fritidsavdelningen arbetar också med övriga fritidsgårdar och 
målet är att kunna erbjuda fritidsgård på Stocksätterskolan nästa år och i alla våra 
mindre tätorter. 

När det gäller kulturupplevelser ska barn och eleverna även i fortsättningen erbjudas 
minst ett arrangemang varje termin. 

Biblioteket kommer även i fortsättningen att ha kvar filialer och lördagsöppet, 
biblioteket förbereder också för att kunna ha ”mer öppet”. 

Hallsberg har fantastiskt fina möjligheter när det gäller fritidsaktiviteter och idrott. 
Sedan något år pågår flera satsningar på våra utebad och idrottsanläggningar. 
Bildningsnämnden har tillsammans med kommunstyrelsen och lokala idrottsföreningar 
möjliggjort för utegym i alla våra tätorter. 

  

Siw Lunander 

Ordförande bildningsnämnden 

Hallsbergs kommun 
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2 Verksamhet och uppdrag 

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, 
socialförvaltningen 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. 

Hallsbergs förskolor och skolor har under de senaste åren haft en tydlig ökning av 
antalet barn och elever, vilket medfört ett ökat behov av lokaler och personal. Arbetet 
med att systematisera planering, uppföljning och utvärdering i syfte att öka kvaliteten 
och måluppfyllelsen fortsätter. Att ta hand om de egna erfarenheterna och lärandet 
och koppla ihop med ny forskning stärker professionerna, vilket är viktigt för både de 
redan verksamma och för de framtida medarbetarna. 

Samverkan med Örebro universitet och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en del i 
detta sammanhang. Kommunens satsning på digitala verktyg i förskola och skola är nu 
helt utbyggd, vilket gör att energin än mer kan fokuseras till hur pedagogiken kan 
utvecklas med hjälp av de digitala verktygen. Ett stort fokus ligger på att kunna möta 
ALLA barn och elever. Det gäller både bemötandet och didaktiken. Mottagandet av 
nyanlända i kommunen och kompetens att möta deras behov är en utmaning som vi 
antagit med större kraft och ökade resurser under de senaste åren och som fortsätter. 
Utöver detta är samverkan mellan fritidshem och skola en stor potential för ökad 
måluppfyllelse, vilket gjort att vi nu riktar kompetensutvecklingsinsatser mot detta 
område, både interna och externa. Vidare kommer skolans uppdrag med studie- och 
yrkesvägledning att vara en nyckel för elevernas motivation och skolframgång 
framöver. 

72% procent av alla elever som slutade skolår 9 vårterminen 2022 var behöriga till ett 
nationellt gymnasieprogram. Skolfrånvaron påverkar elevernas möjlighet att ökad 
måluppfyllelse och vi behöver fortsätta arbetet med att främja närvaro och förebygga 
frånvaro. 

Tre områden har lyfts fram de senaste åren som avgörande för skolresultaten i 
Hallsbergs kommun; skolfrånvaron, stadieövergångarna och 
matematikundervisningen. Dessa fortsätter vi att arbeta vidare med och inkluderar 
dem i de identifierade problemområden som anges i den förvaltningsövergripande 
kvalitetsplanen för 2022. Dessa områden är: 
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• Verksamheten har svårt att möta alla barn/elevers behov och måluppfyllelsen 
är låg. 

• En hög andel elever har omfattande frånvaro vilket inte blir gynnsamt för 
eleven. 

• En stor andel verksamheter har haft problem med bemanning både på grund av 
hög frånvaro bland personal och hög personalomsättning. Detta påverkar 
kvaliteten i verksamheterna på ett negativt sätt. 

Under 2023 kommer insatserna som har genomförts med medel från Skolverket för 
nyanländas lärande arbetas vidare med och implementeras i all verksamhet från 
förskolan till skolår 9. 

Förvaltningen har idag tillsatt 11 av 24 förstelärare. Deras insatser är viktiga och de 
verkar på uppdrag av rektor. Deras insatser handlar om att öka likvärdigheten i 
kommunen genom att vara stöd i det kollegiala lärandet, vara forskningsförankrade 
samt mål- och behovsinriktade. 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Bildningsförvaltningen har att, inom givna ekonomiska ramar, genomföra och utveckla 
verksamheten utifrån nationella och kommunala styrdokument. 

Verksamheten måste alltid anpassas till den ekonomiska ramen, men även till statens 
krav på målstyrning och en likvärdig skola. Förvaltningschefen/skolchefen har ansvaret 
för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar, kommunens mål och 
vad som fastställts beträffande verksamhet och budget. 

Modell för resursberäkning 

Den modell för resursberäkning som används i nämnden utgår från antal barn/elever 
samt löner och en enhetsanpassad lönefaktor. Hänsyn tas till föräldrars 
utbildningsbakgrund, elever med utländsk bakgrund samt ett tillägg för små enheter. I 
verksamheternas ekonomiska ram finns även medel för elever som är i behov av 
särskilt stöd. Resurser fördelas i form av ramar till respektive ansvarsområde. 

Uppföljning och utvärdering 

Förutom tertialrapporten, delårsrapporten och årsredovisning görs varje månad en 
ekonomisk avstämning och lägesredovisning utifrån varje rektors ansvarsområde, 
biblioteket, kulturavdelningen, fritidsavdelning samt av de gemensamma resurserna. 

Förskolor, skolor och skolhälsovården upprättar kvalitetsplaner efter varje läsår där 
årets arbete redovisas utifrån uppsatta mål. Analys, måluppfyllelse och behov av 
fortsatt utvecklingsarbete under det kommande läsåret presenteras också i planen. 

En sammanfattande kvalitetsplan på förvaltningsnivå presenteras på 
bildningsnämndens resultatdialog varje höst i enlighet med förvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete som nämnden fastställt. Samtliga kvalitetsplaner finns 
publicerade på kommunens hemsida. 

Taxor och avgifter 

Taxan för kulturskolan för 2023 föreslås oförändrad. 
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3 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 

Hallsbergs kommun växer vilket innebär fler barn och elever i förvaltningens 
verksamheter. Utmaningen för förvaltningen framåt består av att fortsatt ha en 
verksamhet som håller hög kvalitet och bidrar till en ökad måluppfyllelse för barn och 
elever. De breda kompetensutvecklingsinsatserna som genomförts inom förskola och 
skola ska implementeras, ett fortsatt arbete krävs för att säkerställa förväntad effekt 
och att de bidrar till ökad kvalitet i verksamheterna. Förvaltningen arbetar för att alla 
barn och elever som bor i kommunen väljer att gå i kommunens förskolor och skolor. 
Tillsammans behöver alla hjälpas åt sprida goda rykten om våra verksamheter. 

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 på skolorna, men fortfarande är det 
allt för många elever som efter nio år i grundskolan inte klarar 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 alla måste arbeta aktivt med att skapa tillgängliga och anpassade 
lärmiljöer som främjar närvaro och förebygger 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. 

Utifrån förändringar i skollagen som trädde i kraft inför hösten 2022 behöver skolorna 
fortsätta sitt arbete med att anpassa organisationen så att samtliga elever i årskurs 4-9 
erbjuds 2 timmars studiestöd per vecka. Den utökade obligatoriska lovskolan för elever 
i årskurs 9 som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet behöver också planeras för. 
Det här innebär att vi behöver ha fler lärarresurser som ansvarar för lovskola och 
studiestöd. 

Bildningsförvaltningen fortsätter med arbetet att öka den ekonomiska medvetenheten 
i förvaltningens verksamheter och följer de fastställda skriftliga rutinerna för 
ekonomiuppföljning. 
 
Inför 2023 har bildningsförvaltningen ett stort arbete att göra för att ha en budget i 
balans. Priserna stiger i allmänhet. Inflationen uppgick till 9% i augusti månad och 
prognosen framåt är mycket osäker. Rektorerna påtalar att det är fler barn/elever som 
är i behov av särskilt/omfattande stöd som verksamheterna har svårigheter att möta i 
den ordinarie organisationen. Detta har på senare år ökat. 
 
Delar av bildningsförvaltningens verksamheter finansieras med statsbidrag som årligen 
bestäms av Skolverket. Dessa kan komma att förändras över tid och påverkar vår 
ekonomi. Förvaltningen har sedan några år fått finansiering från Social-och 
arbetsmarknadförvaltningen för att delvis finansiera modersmålsavdelningen. Inför 
2023 är finansieringen fortfarande oklar. 

Vårdnadshavare gör ett val utifrån det fria skolvalet. Valet sker redan i yngre åldrar 
jämfört med hur det sett ut tidigare. Bildningsförvaltningen har ett viktigt arbete att 
göra för att ha kvar barn och elever i kommunens förskolor & skolor. 
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Det pågår en lokalkapacitetsutredning för Hallsbergs kommuns förskolor och skolor 
och resultatet förvaltningen hittills delgetts är att lokalkapaciteten på sikt behöver 
utökas i vissa verksamheter. 

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

I Hallsbergs centralort 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. 

Fortsatt är beläggningen i våra idrottsanläggningar hög. Många föreningar börjar 
uppleva att tillgången på halltid börjar påverka föreningarnas möjlighet att erbjuda 
aktivitet i den omfattning som efterfrågas. Såväl inomhushallar, simhall, 
fotbollsanläggningar samt ishall omfattas av denna trend. Det kan bli nödvändigt med 
utökat stöd till föreningslivet då deras medlemsantal och behov antas öka. 
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4 Mål 

4.1 HÅLLBAR KOMMUN 

4.1.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors 

livskvalitet ökar. 

Nämndmål Indikatorer 

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

Socialpedagogernas arbete med skolfrånvaro på 
kommunens högstadieskolor ska resultera i att minst 
30 elever sänker sin skolfrånvaro under varje läsår. 

Öka tryggheten i förskola och skola. Eleverna känner sig trygga i skolan 

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

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

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

4.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

4.2.1 Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en 

förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett 

gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela 

livet. 

Nämndmål Indikatorer 

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. 

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

Meritpoängen i skolår 9 ska årligen öka. 

Meritpoängen i skolår 6 ska årligen öka. 

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

Skillnaden i meritpoäng mellan pojkar och flickor ska 
utjämnas. 

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. 

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

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

Andelen elever som klarar skolverkets diagnos "Hitta 
matematiken" ska årligen öka för att 2022 vara 100 
procent. 
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4.3 ALLAS INFLYTANDE 

4.3.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och 

samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer 

och synpunkter. 

Nämndmål Indikatorer 

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

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

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. 

4.4 GOD SERVICE 

4.4.1 Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska 

alltid ge ett professionellt bemötande och god service. 

Nämndmål Indikatorer 

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% 

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% 
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5 Driftbudget 

Driftbudgeten år 2023 uppgår till 392 072 tkr. 

Till Barn- och utbildningsnämnden har medel tillförts på totalt 7,8 mnkr, varav 4 mnkr 
är för ökat barn- och elevantal. Inför år 2023 tillförs även 1 000 kr per elev i skolår F-9 i 
nivåhöjning av elevpengen, vilket totalt blir 2,070 mnkr. 

Nämnden får även kompensation på 1,2 mnkr för den ökade hyran för den nya 
förskolan som ska byggas på söder. Övriga kostnader för ny förskola täcks av de medel 
bildningsnämnden får för ökat barnantal. 

Det tidigare tillfälliga budgetutrymme för högre kostnader modersmål utökas med 0,5 
mnkr för år 2023. Om nytt beslut inte tas så försvinner 2 mnkr år 2024 som har 
delfinansierat modersmålsenheten. Dessa är i dokumentet borträknade år 2024 och 
2025. 

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

Löneökningsutrymmet finns samlat på kommunstyrelsen och är inte fördelat till 
respektive nämnd. Fördelning av löneutrymmet kommer göras när löneöversynen är 
klar. Löneökningsutrymmet uppgår till 3%, 3,1% samt 3,2% för år 2023, 2024 och 2025. 
Löneökningen för år 2022 är ej med i GPF men är med i tabellen nedan för åren 2023–
2025. 

Extra anslag som vi fick tillfälligt för 2022, 1,5 mnkr, är borttaget från år 2023. 

Fördelningen per kostnadskategori kommer att förändras efter att detaljbudgetarna är 
gjorda för våra budgetområden inom förvaltningen. 

Budgetramarna för åren 2023–2025 kan komma att förändras efter att kommunens 
övergripande mål- och budgetdokument för åren 2023–2025 fastställs. 

      
Belopp i tkr Budget 2022 Budget 2023 Flerårsplan 2024 Flerårsplan 2025 

Intäkter 67 969 67 969 67 969 67 969 
Kostnader -452 104 -460 041 -466 314 -474 587 
-varav personal -288 240 -293 811 -297 191 -302 571 
-varav kapital -2 770 -2 770 -2 770 -2 770 
-varav lokal -69 935 -71 135 -72 335 -73 535 
-varav övrigt -91 159 -92 325 -94 018 -95 711 

Totalt -384 135 -392 072 -398 345 -406 618 
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6 Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten år 2023 uppgår till 1 800 tkr och kvarstår hela planperioden 
2024-2025. 

Hur medlen kommer användas är ännu inte beslutat, vilket innebär att fördelningen 
nedan kan komma att förändras. 

Bildningsförvaltningen fick år 2022 investeringsmedel för att köpa in inventarier till 
tillfälliga paviljongen vid Tranängen förskola samt paviljongen vid Långängsskolan. 
Dessa medel kommer förbrukas under året. 

Bildningsförvaltningen fick till år 2022 även med kvarstående investeringsmedel från år 
2021. Dessa medel kommer förbrukas under året. 

Investeringar som kommer göras till den nya förskolan på söder inför inflytt år 2024 
kommer finansieras av andra investeringsmedel än förvaltningens 1 800 tkr. 

  

Belopp i tkr Budget 2022 Budget 2023 Flerårsplan 2024 Flerårsplan 2025 

Inventarier -1 365 -1 090 -1 090 -1 090 
Idrottsanläggningar -1 273 -710 -710 -710 
Inventarier 
Långängsskolan 

-450 0 0 0 

Inventarier 
paviljong förskola 

-320 0 0 0 

Summa -3 408 -1 800 -1 800 -1 800 
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7 Personalplan 

Hallsbergs kommun har en god tillväxt och antalet invånare, barn och elever har stigit 
under flera år. Många av kommunens förskoleenheter och skolenheter växer. Fler barn 
och elever kräver mer personal, vilket gör att antalet medarbetare tydligt har ökat 
under de senaste åren. Genom en rad olika statsbidrag har även 
gruppstorlekar/pedagogtäthet gjort att fler pedagoger anställts hos landets olika 
skolhuvudmän. Hallsbergs kommun är inte heller den enda kommunen som växer, 
vilket gör att konkurrensen om pedagogerna har ökat vilket innebär att 
kompetensförsörjning är viktigt. I enlighet med Huvudöverenskommelsen mellan 
Lärarnas samverkansråd och Sveriges kommuner och regioner 2021 har en 
handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning tagits fram på 
bildningsförvaltningen. 

Samarbetet med universitetet och lärarutbildningen är en central komponent i 
kommunens strategiska arbete. Vi har under många år varit en aktiv del i universitetets 
lärarutbildning. Många studenter genomför sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 
på våra förskolor och skolor varje år. Universitetet/RUC (regionalt utvecklingscentrum) 
har även en central roll då det gäller att kontinuerligt arrangera didaktiska 
ämneslärarnätverk för regionens kommuner. RUC arrangerar även fortbildning för 
rektorer och förskolechefer, där vi har ett aktivt deltagande. 

I bildningsförvaltningens verksamheter finns personer som går en arbetsintegrerad 
utbildning som innebär att har möjlighet att utbilda sig till lärare respektive 
förskollärare samtidigt som de har en anställning i kommunen och arbetar 50% i våra 
verksamheter. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
20221006 Dnr:22/BIN/235 

Namn ny förskola i Hallsbergs södra tätort

Ärendebeskrivning 
En ny förskola kommer att byggas i södra Hallsbergs tätort och beräknas klar för inflyttning under 
2024. Bildningsnämnden ska ta beslut om namnet på förskolan utifrån insamlade förslag.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås besluta om namn på nya förskolan i Hallsbergs södra tätort.

Ärendet 
En ny förskola kommer att byggas i södra Hallsbergs tätort och beräknas klar för inflyttning under 
2024. Bildningsnämnden ska ta beslut om namnet på förskolan utifrån insamlade förslag. 

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

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-10-05 Dnr:22/BIN/94 

Behörigheter

Ärendebeskrivning 
HR-konsult föredrar statistik på behörighet gällande lärare, förskollärare och fritidspedagoger. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Ärendet är ett informationsärende gällande behörigheter gällande lärare, förskollärare och 
fritidspedagoger. Statistiken föredras per ovan nämnda befattningsgrupper samt för respektive skola 
och förskola. 

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Johanna Strömsten

Förvaltningschef HR-konsult
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-10-06 Dnr:22/BIN/205 

Redovisning av bildningsförvaltningens kvalitetsplan förskola/skola 
läsåret 22/23

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar bildningsförvaltningens kvalitetsplan förskola/skola läsåret 22/23, vilket 
både är en redovisning för resultaten från läsåret 21/22 samt analys och identifierade 
utvecklingsområden för läsåret 22/23. Beslutsunderlag bifogas handlingarna innan nämndens 
sammanträde 25 oktober 2022.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås lägga bildningsförvaltningens kvalitetsplan förskola/skola läsåret 22/23 
till handlingarna. 

Ärendet 
Under läsåret 21/22 har bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun reviderat strukturen för 
det systematiska kvalitetsarbetet där kvalitetsplanen utgör en del. Syftet med förändringen var 
att ytterligare kvalitetssäkra det förvaltningsgemensamma arbetet med utgångspunkt i de 
nationella målen och med tydlig koppling till beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 
Förvaltningens kvalitetsplan förskola/skola bygger till stora delar på verksamheternas kvalitetsplaner 
vilket syftar till att synliggöra arbetet med relevanta insatser som ska höja kunskapsresultaten och 
öka likvärdigheten.

Förvaltningen håller en muntlig presentation kring resultat, analys och identifierade 
utvecklingsområden.

Barnets bästa – Planen 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 Rosenqvist

Förvaltningschef Verksamhetschef förskola/skola

Bilagor
Kvalitetsplan 22/23
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Huvudmannanivå - förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 

Under läsåret 21/22 har bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun reviderat strukturen för 
det systematiska kvalitetsarbetet där kvalitetsplanen utgör en 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. 
Planen synliggör arbetet med relevanta insatser som ska höja kunskapsresultaten och öka 
likvärdigheten. 
Kvalitetsplanen ersätter tidigare års kvalitetsredovisning och verksamhetsplan. 
Verksamheternas kvalitetsplaner färdigställs senast i juni och den förvaltningsövergripande i 
september. Som komplement till kvalitetsplanen finns ett antal förvaltningsövergripande 
planer, rutiner och riktlinjer, se bilaga 1. 

 
Kvalitetsplanens utformning grundar sig på Skolverkets allmänna råd för systematiskt 
kvalitetsarbete samt Skolverkets stöd för nulägesanalys. Den innehåller de fem stegen 
förutsättningar, resultat, identifiering av problem, analys av orsaker och identifiering av 
utvecklingsområden och insatser. 
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Förutsättningar 

Organisation 
Förvaltningens verksamhet inom förskola och skola är indelad i elva ansvarsområden. Varje 
ansvarsområde leds av en rektor. Därtill finns en enhetschef för elevhälsans centrala 
funktioner med ansvar för inskrivningar i grundsärskolan. På förvaltningen finns 
verksamhetschef för förskola och skola, skolchef tillika förvaltningschef samt ett antal 
funktioner som arbetar med olika former av lednings- och verksamhetsstöd. 
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*20 förskollärare som ägnar 10 % av sina tjänster till processledaruppdrag. 

 
Inskrivningsgrad i förskolan för barn i åldrarna 1-5 år är 85,7 % i Hallsbergs kommun och 
ligger i paritet med riket som har en inskrivningsgrad på 85,4 %. Andelen barn med annat 
modersmål är 25 % för hela kommunen, men andelen per förskola varierar mellan 0-72 %. 
Personaltäthet utifrån inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, ligger i Hallsbergs kommun 
på en likvärdig nivå med riket (Hallsberg: 5,3, riket 5,2). Andelen behöriga förskollärare i 
kommunens förskolor följs upp två gånger per år och vid mätdatum 31/5-22 var andelen 
64%. Andelen behöriga förskollärare i Hallsberg är högre än både riket (40 %) och Örebro län 
(42 %). Ett antal modersmålsstödjare finns anställda centralt i språken arabiska, tigrinja och 
bosniska. 
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Grafen är tagen från Skolverkets statistik Kostnader över tid (Skolverket.se) 22-10-15 

Grafen visar kostnadsstatistik för total kostnad per barn i Hallsbergs förskolor (urvalslinjen) i 
jämförelse med riket (jmf-linje). I kostnadsberäkningen ingår lokaler, inventarier och 
personal. Grafen visar att kostnaden per barn i Hallsbergs kommun stämmer väl överens 
med kostnaden per inskrivet barn i riket. Under åren 2018-2020 var Hallsbergs kommuns 
kostnader något lägre än rikets (cirka 5000 kr i skillnad per inskrivet barn). År 2021 är 
kostnaden per inskrivet barn i Hallsberg istället något högre i jämförelse med riket (cirka 
5000 kr). Kostnadsförändringen mellan åren 2020 och 2021 är cirka 15 000 kr per inskrivet 
barn i Hallsberg i jämförelse med rikets kostnadsförändring med 5 300 kr under samma 
period. 
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Elever 
8% (220415 159 elever) av eleverna som är bosatta i Hallsbergs kommun väljer att gå i 
kommunala eller privata skolor i andra kommuner. Hallsbergs kommun har ingen egen 
grundsärskola utan köper platser av Kumla kommun. Vid slutet av läsåret 2021/2022 har 
kommunen 19 elever som läser enligt grundsärskolans läroplan. 
Stocksätterskolan har högst andel elever med utländsk bakgrund (63%), näst där efter 
kommer Transtenskolan (34%). Sköllersta skola har högst andel föräldrar med 
eftergymnasial utbildning (61%). Lägst är utbildningsnivån hos föräldrar i Fredriksbergskolan 
(31%). 

Personal 
Andelen behöriga lärare i kommunens skolor följs upp två gånger per år och vid mätdatum 
31/5-22 var andelen 70%. Hallsbergs kommun har näst lägst andel behöriga lärare i länet. 
Andelen legitimerade lärare varierar mellan skolenheterna. Personaltäthet utifrån antalet 
elever/lärare (heltidstjänst) har Hallsbergs kommun 11,1 elever/lärare (2021) vilket innebär 
att kommunen ligger på femte plats i länet utifrån detta nyckeltal. 

I kommunen finns en central modersmålsenhet och mottagningsenhet. Personalens 
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kompetens omfattar 21 olika språk vilket i hög grad möter elevernas behov av 
studiehandledning och rätt till modersmålsundervisning. Störst behov och störst kapacitet 
finns inom språkgruppen arabiska. Ett behov som vuxit kraftigt under senare delen av våren 
och början av hösten 2022 är ryska. Kompetens saknas inom språken finska, franska och 
ungerska. 

Skolledning 
36 % av skolornas rektorer har rektorsutbildning. Ytterligare 36 % av rektorerna i skolan 
genomgår rektorsutbildningen. 

 

Grafen är tagen från Skolverkets statistik Kostnader över tid (skolverket.se) 22-10-15. 
 

Grafen visar kostnadsstatistik för total kostnad per elev i Hallsbergs grundskola (urvalslinjen) 
i jämförelse med riket (jmf-linje). I kostnadsberäkningen ingår lokaler och inventarier, 
undervisning, skolmåltider, lärverktyg, utrustning, bibliotek, elevhälsa och övrigt. Grafen 
visar att kostnaden per elev, sett över tid, ligger lägre i Hallsbergs kommun i jämförelse med 
riket. År 2021 är kostnaden per elev cirka 14 000 kronor mindre i Hallsberg (107 100 kronor) 
än i riket (121 800 kronor). 

Fritidshem 
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Andel heltidstjänster med högskoleexamen i fritidshemmet, utifrån Skolverkets statistik för 
2021, är 42 % i Hallsberg vilket är en högre andel än både riket (36 %) och Örebro län (35 %). 

 

 
Grafen är tagen från Skolverkets statistik Kostnader över tid (skolverket.se) 22-10-15 

Grafen visar kostnadsstatistik för total kostnad per elev i Hallsbergs fritidshem (urvalslinjen) i 
jämförelse med riket (jmf-linje). I kostnadsberäkningen ingår lokaler, inventarier och 
personal. Grafen visar att kostnaden per elev de senaste två åren ökat i högre grad i 
Hallsberg än i övriga riket. År 2021 är Hallsbergs kostnader 8 800 kronor högre per elev (52 
100 kronor) i jämförelse med riket (43 300 kronor). 

 
 

Modell för resursberäkning 
Den modell för resursberäkning som används i nämnden utgår från antal barn/elever samt 
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löner och en enhetsanpassad lönefaktor. Hänsyn tas till föräldrars utbildningsbakgrund, 
elever med utländsk bakgrund samt ett tillägg för små enheter. I verksamheternas 
ekonomiska ram finns även medel för elever som är i behov av särskilt stöd. Resurser 
fördelas i form av ramar till respektive ansvarsområde. 

Övergripande tillskott i budget 
Till bildningsnämnden har medel tillförts på totalt 7,8 mnkr, varav 4 mnkr är för ökat barn- 
och elevantal. Inför år 2022 och 2023 tillförs 1 000 kronor per elev i skolår förskoleklass till 
årskurs 9 i nivåhöjning av elevpengen, vilket totalt blir cirka 4 miljoner kronor. 

Nämnden får kompensation på 1,2 mnkr för den ökade hyran för den nya förskolan som ska 
byggas på söder. Övriga kostnader för ny förskola täcks av de medel bildningsnämnden får 
för ökat barnantal. 

Det tidigare tillfälliga budgetutrymme för högre kostnader modersmål utökas med 0,5 mnkr 
för år 2023. Om nytt beslut inte tas så försvinner 2 mnkr år 2024 som har delfinansierat 
modersmålsenheten. Dessa är borträknade år 2024-2025. 

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

Extra anslag för 2022, 1,5 mnkr, är borttaget från år 2023. 

Kommunstyrelsen har beslutat att fördela medel om 8 mkr över två år med start ht21. Det 
ska gå till insatser för att öka måluppfyllelsen och förbättra undervisningens kvalitet för 
flerspråkiga och nyanlända elever i årskurs 4–9. 

Prognostiserat underskott för 2022 
Den samlade ekonomiska bedömningen redovisar ett underskott för 2022. 

Den största delen beror på ökade kostnader för skolskjutsar som är direkt att hänföra till det 
rådande ekonomiska läget. Avtalet för skolskjutsar justeras med ett index som grundar sig på 
konsumentprisindex, arbetskraftsindex och bränsleindex och har tillsammans med 
förändringar i busstrafiken inneburit kostnadsökningar på 24 procent inför höstterminen. 

De interkommunala kostnaderna har ökat över tid och kan snabbt svänga beroende på val av 
skola och är inte påverkbara kortsiktigt. 

Då kostnadsökningarna för skolskjutsar och interkommunala kostnader på kort sikt är 
utanför bildningsnämndens möjliga åtgärder under året önskas ersättning för dessa 
kostnader. 

I övrigt är det ökade kostnader inom vissa skolenheter som prognostiserar negativa 
avvikelser på grund av ökad bemanning utöver tjänstefördelning för att delvis kunna möta 
elevers behov och i övriga kostnader generellt. Under året har ett arbete påbörjats för att 
öka kunskapen och förståelsen för vad budgetansvar innebär och hur processer och rutiner 
för uppföljning kan utvecklas. 

Många förskolor prognostiserar positiva avvikelser vilket beror på flera faktorer. Förskolorna 
inom samma geografiska område samverkar kring bemanning. Det är även svårt att 
rekrytera behöriga pedagoger till alla tjänster. 

För att minska resterande underskott och nå en balanserad kostnadsnivå inför år 2023 pågår 
ett intensivt arbete. Detta genom att bland annat inte återbesätta vissa vakanta tjänster, 
begränsa vikarieanvändandet, se över användandet av extra resurser i grundskolan samt 
fortsätta arbetet med att utveckla och öka kvaliteten i processen för ekonomisk uppföljning. 
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Resultat 

Uppföljning av föregående kvalitetsredovisning och verksamhetsplan 

I kvalitetsredovisningen för 20/21 lyftes fem utvecklingsområden fram 

1. Systematiska kvalitetsarbetet 
2. Övergångar och överlämningar 
3. Kompetensförsörjning 
4. Närvarofrämjande arbetet 
5. Fortsatta insatser utifrån nyanländas lärande 

1. Systematiskt kvalitetsarbete 
Identifierat behov: Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förtydligas och förenklas för 
att säkerställa kvalitet och likvärdighet i verksamheterna. De olika delarna i arbetet ska ses 
över, sorteras och prioriteras för att säkerställa att de underlag som följs upp är relevanta i 
arbetet med att utveckla undervisningen. 
 Arbetet under året: Under hösten har förvaltningen arbetat med att revidera strukturen för 
det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsarbetet har fokuserat på att rationalisera 
dokumentation, koppla samman processen inom styrkedjan och synliggöra verksamheternas 
specifika förutsättningar och behov utifrån fördjupade analyser för ökad måluppfyllelse. 
Utvecklingsarbetet omfattar samtliga verksamhetsformer inom förvaltningen, men längst 
har processen kommit inom verksamhetsområdet förskola och skola där tidigare 
kvalitetsredovisning och verksamhetsplan blivit en kvalitetsplan. Kvalitetsplanen har 
implementerats under våren i så väl rektorsgrupp som tillsammans med processledare och 
utvecklingsledare. 

Kvalitetsplanens utformning grundar sig på Skolverkets allmänna råd för systematiskt 
kvalitetsarbete samt Skolverkets stöd för nulägesanalys. Den innehåller de fem stegen 
förutsättningar, resultat, identifiering av problem, analys av orsaker och identifiering av 
utvecklingsområden och insatser. Mallen förväntas leda till en tydligare prioritering bland 
verksamheternas problemområden vilket möjliggör en djupare analys av orsaker och 
därigenom väl underbyggda val av insatser som kontinuerligt följs upp och utvärderas. 

Utöver en ny kvalitetsplan har även temarapporteringarna reviderats för att på ett bättre 
sätt utgöra ett kvalitativt underlag i det systematiska kvalitetsarbetet för såväl 
verksamheterna som för nämnden. Nedanstående bild visar flödet inom det systematiska 
kvalitetsarbetet under året. 
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2. Övergångar och överlämningar 
Identifierat behov: Att säkerställa kvalitet och öka likvärdigheten inom hela kommunen i 
övergångar och överlämningar mellan förskolor och skolor samt mellan stadier. 
Arbetet under året: Under hösten 2021 avsattes tid i ledningsgruppen för att arbeta med 
gemensamma rutiner för överlämningar från förskolan till förskoleklass och från årskurs 6 till 
årskurs 7. Rutiner för övergångar har funnits sedan tidigare, men de har skiljt sig åt 
verksamheter emellan. Arbetet tog avstamp i Skolverkets stöd för övergångar som beskriver 
att samverkan och goda rutiner är en viktig del i att barn och elever ska känna sig trygga i 
övergången från en verksamhet till en annan. Det är också en viktig del i planeringen av den 
fortsatta undervisning utifrån de kunskaper och erfarenheter som eleverna har med sig. 

 
Arbetet resulterade i framskrivna rutiner för respektive övergång. Rutinerna beskriver vad 
som ska ske, när det ska ske, vilka som ska delta och vem som är ansvarig. De olika 
aktiviteterna som nämns är alltifrån informationsutskick och möten i olika former mellan 
elevhälsa, pedagoger och vårdnadshavare samt till uppföljning och utvärdering av processen 
som helhet. En tydlig utveckling i överlämningar mellan årskurs 6 och 7 är att vissa 
aktiviteter genomförs digitalt och att den huvudsakliga informationen om elevernas 
måluppfyllelse, extra anpassningar och särskilt stöd finns dokumenterat och tillgängligt i våra 
digitala system som mottagande ämneslärare tar del av. Rutinerna kommer utvärderas till 
hösten. 

3. Kompetensförsörjning 
Identifierat behov: Att medvetet arbeta med kompetensförsörjning för att öka andelen 
behörig och legitimerad personal i samtliga verksamheter. 
Arbetet under året: ett partsgemensamt arbete har genomförts under året vilket har mynnat 
ut i en kompetensförsörjningsplan. Planen tydliggör ett nuläge, aktiviteter som ska 
genomföras och hur dessa ska prioriteras. Planen omfattar områdena arbetsmiljö, 
arbetsorganisation, arbetstid samt lönebildning. Flera aktiviteter har påbörjats och kommer 
att arbetas vidare med under kommande läsår. 
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4. Närvarofrämjande arbetet 
Identifierat behov: Det närvarofrämjande och frånvaroförebyggande arbetet behöver 
prioriteras i grundskolan eftersom det finns en tydlig koppling mellan hög frånvaro, låg 
måluppfyllelse och i förlängningen ökad risk för psykisk ohälsa och utanförskap. 
Samverkansteamet som startas i projektform tillsammans med socialförvaltningen kommer 
att vara en del i arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro för de elever som 
har en begynnande oroande frånvaro. 
Arbetet under året: Ett utvecklingsarbete gällande skolornas frånvarorapporteringar har 
pågått under våren. Arbetet har ur ett brett perspektiv behandlat både systemfel som 
begränsat lärares möjligheter att rapportera frånvaro och att revidera samtliga skolors 
rutiner för hur frånvarorapportering ska ske. Detta för att säkerställa att verksamheterna 
lever upp till kraven om att följa upp specifika elevärenden utifrån frånvaro till att säkerställa 
att den skolövergripande statistiken stämmer. Ett fortsatt arbete krävs under nästa läsår. 

5. Insatser utifrån Nyanländas lärande 
De större kompetensutvecklingsinsatserna under året för verksamheterna har varit TMO 
(Traumamedveten omsorg) i förskolan, pedagogisk rastverksamhet/utomhusvistelse för 
fritidshemmet och SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) för skolan. Därtill har 
även en genomlysning och ett utvecklingsarbete kopplat till modersmålsenhetens 
verksamhet startats upp. Samtliga insatser beskrivs och utvärderas djupgående i del- och 
slutredovisningen till Skolverket inom Nyanländas lärande. Under kommande läsår behöver 
ett fortsatt implementeringsarbete ske för att ge märkbara och mätbara effekter i barngrupp 
och klassrum. Förvaltning och rektorsgruppen har gemensamt planerat för den fortsatta 
implementeringens genomförande och uppföljning. För arbetet runt 
modersmålsundervisning och studiehandledning behöver strukturer befästas som skapar 
transparens i processerna och involverar respektive skolas ledning på ett tydligare sätt. 
Samtliga insatser slutredovisas den 15 december där effekterna av respektive insats 
utvärderas. 

 

Årets kunskapsresultat i siffror 
 

Mätetal Mål Källa Resultat 

   Juni 2022 Juni 2021 Juni 2020 

Andel elever i 
förskoleklass som 
når samtliga 
avstämningspunkte 
r i 
kartläggningsmateri 
alet Hitta 
matematiken 

Ska årligen öka Skolverkets obl. 
kartläggningsmateri 
al Hitta 
matematiken 

 
 
 
 

68 

 
 
 
 

72 

 
 
 
 

84 

Andel elever som 
kan läsa när de 
lämnar skolår 1 

Ska årligen öka Omdömen i Haldor  
86 

 
78 

 
63 

Resultaten i 
nationella proven 
för åk 3, 6 och 9 i 
matematik. För åk 3 
anges andel elever 
som når kravnivån 
inom samtliga 
delprov. För åk 6 
och 9 anges andel 

Ska årligen öka Nationella prov  
 

 
Åk 3: 43 
Åk 6: 88 
Åk 9: 74 

 
 

Åk 3: 36 

2019 
Åk 6: 87 
Åk 9: 69 

 
 

Åk 3: 49 

2018 
Åk 6: 87 
Åk 9: 56 
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elever som når 
provbetyg A-E. 

     

Meritpoängen i åk 
6-9 

Ska årligen öka  Åk 6: 209 
Åk 7: 186 
Åk 8: 179 
Åk 9: 194 

Åk 6: 207 
Åk 7: 190 
Åk 8: 184 
Åk 9: 201 

Åk 6: 203 
Åk 7: 176 
Åk 8: 182 
Åk 9: 186 

Andelen elever i åk 
6-9 som når 
kunskapskraven i 
alla ämnen 

Ska årligen öka  Åk 6: 68 
Åk 7: 55 
Åk 8: 53 
Åk 9: 65 

Åk 6: 70 
Åk 7: 66 
Åk 8: 51 
Åk 9: 62 

Åk 6: 69 
Åk 7: 60 
Åk 8: 47 
Åk 9: 60 

Andel elever i åk 6- 
9 som är behöriga 
till gymnasiet 
(yrkesprogram) 

Ska årligen öka  Åk 6: 79 

Åk 7: 65 
Åk 8: 63 
Åk 9: 73 

Åk 6: 79 

Åk 7: 72 
Åk 8: 61 
Åk 9: 73 

Åk 6: 77 

Åk 7: 64 
Åk 8: 56 
Åk 9: 73 

 

Hitta matematiken 
Andel elever i förskoleklassen som når samtliga avstämningspunkter i 
kartläggningsmaterialet Hitta matematiken har sjunkit med 16 % mellan åren 2020-2022. 
Resultaten varierar kraftigt mellan skolenheternas förskoleklasser, från 0-91 %. 

 

Läsa i skolår 1 
Andelen elever som kan läsa när de lämnar årskurs 1 har en uppåtgående trend och visar på 
en ökning med 23 % från 2020-2022. Resultaten under 2022 varierar mellan 68-98 %. 
För eleverna som slutade årskurs 1 2020 nådde 63 % kriterierna för godtagbara kunskaper i 
läsförståelse. Vid en granskning av nationella provresultaten för samma elevgrupp i årskurs 
3 2022 klarar mellan 79-90 % av eleverna de delprov som fokusera på läsning och 
läsförståelse. 

Nationella prov 

Resultaten i nationella prov i årskurs 9 har ökat med 18 % från 2018 och 5 % från 2019. 
Nationella proven i matematik genomfördes inte i årskurs 9 under åren 2020 och 2021. 
Resultaten varierar mellan kommunens båda högstadieskolor. 58 % av eleverna på 
Transtenskolan når ett godkänt provbetyg i jämförelse med 77 % på Folkasboskolan. Vid 
granskning av elevgruppens resultatutveckling över tid syns en försämring. När elevgruppen 
genomförde nationella proven i årskurs 3 klarade 83 % samtliga delprov eller alla delprov 
utom ett och på nationella proven i årskurs 6 nådde 87 % ett godkänt betyg. 

Resultaten i nationella prov i årskurs 6 ökar med knappt 1 %. Då jämförs resultatet med 2018 
och 2019 då inte heller nationella proven i matematik i årskurs 6 genomfördes under 2020 
och 2021. Andelen elever som når ett godkänt provbetyg varierar mellan skolorna, från 62 
till 93 %. Samma elevgrupp genomförde nationella proven i årskurs 3 under 2019. Då klarade 
endast 55 % av eleverna alla delprov. Elevgruppens resultat har förbättrats med 33 %. 
I årets provresultaten i nationella prov i årskurs 3 syns en uppgång med 8 % från föregående 
år men en nedgång på cirka 5 % i jämförelse med provresultaten från 2020. I jämförelser 
mellan de olika delproven syns relativt stora skillnader. Högst resultat når eleverna på 
delprov B som handlar om sannolikhet och statistik, där når 87 % av eleverna en godkänd 
nivå. Lägst resultat når eleverna i delprov F som handlar om skriftliga räknemetoder, där når 
endast 60 % av eleverna når en godkänd nivå. 

Meritpoäng i årskurs 6-9 

Då man följer årskurs nio över tre års tid ser man att meritpoängen har ökat från 176 till 194 
poäng och man når det uppsatta målet. Det ser ut på motsatt sätt för årskurs 8 vårterminen 
2022 där meritpoängen minskat från 203 till 179 poäng från 2020 till 2022. Meritvärdet i 
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årskurs 7 har minskat från 207 poäng då de gick i årskurs 6 till 186 poäng då de går i årskurs 
7. Meritvärdet i årskurs 6 2022(207) är det hösta jämfört med tidigare årskurs 6 2020(207) 
och 2021(203). 

Andel elever som når betyg i alla ämnen i årskurs 6-9 
Andelen elever som når betyg i alla ämnen är sett över tre års tid högst i årskurs 6 med i snitt 
69 %. I årskurs 9 har andelen elever som når betyg i alla ämnen ökat till 65 % jämfört med då 
samma elevgrupp gick i åk 7(60 %). I årskurs 7 och 8 har andelen elever som har betyg i alla 
ämnen minskat med mer än 10 % i båda årskurserna de senaste åren. 

Behörighet till yrkesgymnasium i årskurs 6-9 
I årskurs 6 är det högst andel elever som är behöriga till gymnasiet och på det sättet ser det 
ut från år 2020 till 2022. Sett över tre års tid, 2020-2022, har 73 % av de årskurs 9 som gått 
ur grundskolan i Hallsberg varit behöriga till gymnasiet. Behörighet till gymnasiet för elever i 
årskurs 8 har sett över tid minskat från 2020-2022, från 77% till 63 %. Andelen elever i 
årskurs 7 som är behöriga till gymnasiet är 65 % jämfört med 79 % då eleverna gick i årskurs 
6. Då man följer årskurserna över tid år 2020-2022 har andelen elever som nått behörighet 
till gymnasiet minskat eller varit densamma i samtliga årskurser. 

Jämförelse resultat mellan pojkar och flickor årskurs 6 och 9, 2022 
 

 

Flickor har ett högre meritpoäng(221) än pojkar(199) i årskurs 6 i Hallsbergs kommun 2022. I 
fem av sex årskurs sexor har flickorna ett högre meritpoäng än pojkarna, på Sköllersta skola 
och Fredriksbergskolan skiljer det mer än 65 poäng till flickornas fördel. På Stocksätterskolan 
har flickorna 43 poäng högre resultat jämfört med pojkarna. Minst skillnad mellan pojkars 
och flickors meritpoäng i åk 6 har Långängsskolan där flickorna har 213 poäng jämfört med 
pojkarnas 209 poäng samt Folkasboskolan där flickorna har 7 meritpoäng högre resultat än 
pojkarna. 

I åk 9 har flickor(199) i snitt ett högre meritpoäng än pojkar(190) i Hallsbergs kommun 2022. 
På Folkasboskolan är skillnaden 49 meritpoäng och flickorna har det högre resultatet. På 
Transtenskolan är det pojkarna som har 8 meritpoäng högre resultat än flickorna. 
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*Utländsk bakgrund innebär att eleverna är födda utomlands eller födda i Sverige med båda 
föräldrarna födda utomlands. Elever som saknar uppgift om personnummer räknas i denna 
statistik till elever med utländsk bakgrund. 
**Sammanställt resultat för hela Folkasboskolan, det vill säga i årskurs 1-9. 

Tabellen visar hur förutsättningar och resultat varierar mellan skolorna utifrån andel 
behöriga lärare, familjernas socioekonomiska bakgrund samt måluppfyllelsen mätt utifrån 
andel elever som når behörighet till yrkesgymnasium och meritvärde i årskurserna 6 och 9. 
Tabellen visar att: 
-på skolan med högst andel utlandsfödda elever och en låg andel vårdnadshavare med 
eftergymnasial utbildning når eleverna högst meritvärde. 
-kommunens tre mindre skolor med lägst andel utlandsfödda elever, där både den lägsta och 
högsta andel vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning finns, har lägst andel elever 
som når behörighet till gymnasiet. 

Jämförelse med länet och riket 

Att bli behörig till gymnasiet är en viktig friskfaktor sett i ett livsperspektiv och här har 
Hallsbergs kommun jämförelsevis låga resultat. 73 % av eleverna som gått ur grundskolan 
vårterminen år 2022 är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet jämfört med 79 % i Örebro 
län och 85 % i riket. 65 % av ungdomarna som gått ut grundskolan i Hallsbergs kommun 2022 
har betyg i alla ämnen, att jämföra med 67 % i Örebro län och 74 % i riket. Meritvärdet är i 
snitt 194 för elever som gått ur grundskolan i kommunen vårterminen 2022 jämfört med 212 
i Örebro län och 229 i riket. Resultaten i Hallsberg kommun gällande meritvärde, behörighet 
till gymnasiet och betyg i alla ämnen är jämförelsevis lägre än resultaten i länet och riket. 

 

Undervisningens kvalitet 

Skolor och förskolor delger i sina kvalitetsplaner att de undersökt undervisningen löpande 
genom verksamhetsbesök, dokumentationsgranskning, fördjupade samtal och uppföljningar, 
resultatkonferenser, återkoppling av Skolinspektionens tematiska granskningar, enkäter, 
intervjuer med mera. 

 
 

Förskolornas bedömning av undervisningens kvalitet 
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Gemensamma styrkor som lyfts fram av flera eller alla förskolor: 

• Den pedagogiska dokumentationen och de efterföljande systematiska 
reflektionssamtalen visar på en ökad förståelse och kunskap att förstå barnens 
lärandeprocess och sin egen roll i undervisningen. 

• Det projektinriktade arbetssättet ökar undervisningens kvalitet då lärandet blir 
mångsidigt, varierat och ökar barnens inflytande. 

• Den tydliggörande pedagogiken används på alla förskolor och i undervisningen är det 
synligt genom bildstöd med stor variation, TAKK (tecken som alternativ och 
kompletterande kommunikation), AKK (alternativ och kompletterande 
kommunikation), delar in barnen i mindre grupper, repetition, sociala berättelser, 
visuellt stöd med mera. 

• Medvetenheten kring språkets betydelse har ökat och detta märks genom att fler 
språk är synliga i verksamheterna, pedagogerna använder och fokuserar 
undervisningen på ett mer nyanserat språk och barnen får ökad tillgång till sitt 
modersmål i både spontan och planerad undervisning där modersmålsstödjare mer 
tydligt ingår efter förbättrade samverkan och tydliggörande kring uppdrag. 
Pedagogernas medvetenhet kring normer, värderingar och fördomar har ökat och 
det märks då man mer frekvent lyfter kulturkrockar och sina egna normer. 

• Utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) har fått genomslag i verksamheterna, 
lyfts och diskuteras i såväl arbetslag som andra pedagogiska diskussioner och märks 
genom till exempel hur man använder sig av Isbergsmodellen för att skifta 
perspektiv. 

Gemensamma utvecklingsområden som flera av förskolorna har ringat in är: 

• Matematikens plats och fokus i undervisningen kan stärkas och ta mer plats. 
• Det undervisande förhållningssättet kan utvecklas hos vissa pedagoger, förmågan att 

skapa delaktighet och delta utifrån undersökande pedagogik med barnen i lärandet 
kan utvecklas. 

• Förmågan att analysera ur ett metaperspektiv, se sin roll och betydelse inom den 
pedagogiska dokumentationen som har en betydande del i förskolornas systematiska 
kvalitetsarbete, kan utvecklas hos vissa arbetslag för ökad likvärdighet. 

• Kontinuitet och tydlighet kan förbättras ytterligare då det kommer till att rutiner är 
implementerade och befästa hos hela personalgruppen och även tillgängliga för nya 
medarbetare och vikarier. Detta för att inte tappa fokus på barngruppen även under 
perioder med omfattande personalfrånvaro eller stor omsättning på personal. 

Skolornas bedömning av undervisningens kvalitet 

Områden som fungerar väl på några skolor eller i delar av verksamheten, vilka man ser 
gynnar undervisningens kvalitet är: 

• När en stor andel pedagoger ser anpassningar som ett pedagogiskt verktyg framåt för 
att eleverna ska nå högre måluppfyllelse och omsätter det i undervisningen. 

• Då det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet börjar omsättas i de 
pedagogiska samtalen och märks i viss undervisning. 

• Pedagoger och vuxna på skolan med hög relationskompetens och ett gemensamt 
förhållningssätt där elevens behov är i fokus, gynnar måluppfyllelsen. 

 
 

Gemensamma utvecklingsområden som flera av skolorna har ringat in är: 
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• Tillgänglig lärmiljö, pedagogernas förmåga att anpassa undervisning såväl på 
gruppnivå som på individnivå varierar och behöver utvecklas för att leva upp till 
styrdokumentens krav och elevernas behov. 

• Pedagogiska planeringar, verksamheten ser en varierande kvalitet och det skiljer sig 
mycket mellan olika pedagoger. 

• Elevers delaktighet, upplevelsen är att elever inte är involverade i planering, 
genomförande och utvärdering av undervisningen i tillräcklig och önskvärd 
omfattning. 

• Lektionsstruktur, framarbetade ramar på vissa skolor efterlevs inte i praktiken och 
det innebär att den gemensamma strukturen saknas. 

Områden där skolorna har olika uppfattningar om undervisningens kvalitet är bland annat 
TRR (tänka-räkna-resonera modellen) och huruvida modellen och materialet gynnar 
undervisningens kvalitet och elevernas måluppfyllelse i matematik. 

Fritidshemmens bedömning av undervisningens kvalitet 

Områden som fungerar väl på flera fritidshem och som man ser gynnar undervisningens 
kvalitet är: 

• Arbete med välplanerade tema eller fokusområde som tydliggörs med till exempel 
schema och bildstöd skapar tydlighet och fler elever som uttrycker lust att lära. 

• Arbete med förslagslådor, inflytanderåd med mera där eleverna är med och påverkar 
såväl inköp som aktiviteter i fritidshemmet skapar variation, lust till lärandet och fler 
elever som deltar aktivt. 

• Pedagoger som deltar med eleverna i lekar och aktiviteter skapar trygghet samtidigt 
som eleverna får stöd i sin sociala utveckling och inlärning. 

Gemensamma utvecklingsområden som flera av fritidshemmen har ringat in är: 

• Då det finns barn som utmanar behöver personalens generella relationsarbete 
utvecklas med fokus på att få till relation och samarbete, både med elever och 
vårdnadshavare. 

• Elevernas behov möts inte alltid och möjligheten till inflytande sker inte i önskvärd 
omfattning i vissa verksamheter vilket leder till fler konflikter, låg motivation till 
deltagande, dåligt språkbruk och viss förstörelse. 

• Under ett år med omfattande frånvaro har rutiner och strukturer inte funnits på det 
sätt som det brukar och som eleverna har behov av för att de ska vara trygga och 
aktiva. 

Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar 

Under vårterminen 2022 har Skolinspektionen genomfört tematiska kvalitetsgranskningar på 
två av grundskolorna i centrala Hallsberg. På Transtenskolan gällande Skolans hantering av 
värdegrundsfrågor i undervisningen med fokus på kontroversiella frågor och på 
Långängskolan kring Stimulerande undervisning för elever i årskurs fyra som ligger långt fram 
i sin kunskapsutveckling. 

Bedömning och beslut gällande Transtenskolan delgavs 2022-04-20, utifrån två 
områden/frågeställningar. 

Frågeställning 1: I vilken utsträckning hanteras kontroversiella frågor i undervisningen i 
samhällskunskap och biologi i årskurs 8 och 9, så att det främjar utvecklingen av demokratisk 
kompetens? 
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Bedömning: Arbetet med kontroversiella frågor i samhällskunskap och biologi i årskurs 8 
och 9 bedöms i hög grad främja elevernas utveckling av demokratisk kompetens. 

Frågeställning 2: I vilken utsträckning finns stödjande strukturer och andra förutsättningar 
som främjar lärarnas hantering av kontroversiella frågor i undervisningen? 

Bedömning: Transtenskolan har i låg utsträckning stödjande strukturer som främjar lärarnas 
hantering av kontroversiella frågor i undervisningen. 

Bedömning och beslut gällande Långängskolan delgavs 2022-06-16, utifrån två övergripande 
frågeställningar. 

Frågeställning 1: I vilken utsträckning arbetar lärarna metodiskt vid planering och i 
undervisning för att ge elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling möjlighet att nå 
längre? 

Bedömning: Rektor behöver tillsammans med lärare utveckla skolans arbete med att ge 
lärarstöd och utmaningar till elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling. 

Frågeställning 2: I vilken utsträckning ger skolans ledning stöd för en undervisning som 
stimulerar elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling? 

Bedömning: Rektor behöver utveckla skolenhetens uppföljning och analys av elevernas 
kunskapsresultat som underlag för arbetet med att utveckla undervisningen för 
elevgruppen. Rektor behöver genom sin organisation skapa bättre möjligheter för pedagoger 
att utveckla undervisningen för elever som ligger långt fram samt utveckla samarbetet med 
elevhälsan kring elevgruppens behov. 

Kvalitet i mottagandet och den fortsatta undervisningen av nyanlända och flerspråkiga 
elever 

Utifrån identifierade brister påbörjades under hösten 2021 en översyn av 
modersmålsenheten och mottagningsenhetens verksamhet där struktur och rutiner setts 
över tillsammans med hur kommunikation och samverkan med respektive verksamhet kan 
förbättrats och effektiviseras med elevernas behov i fokus. Översynen har bland annat visat 
att kartläggning steg 1 och 2, ibland även steg 3 inom matematik som genomförts i samband 
med mottagandet sällan kommit berörda lärare tillhanda, vilket är en viktig del i 
utformandet av den fortsatta utbildningen för eleven. Översynen visade också att 
studiehandledning inte alltid lyfts vid klass- och resultatkonferenser där elevers övriga 
insatser av extra anpassningar och särskilt stöd diskuteras. Specialpedagoger och lärare har 
vid vissa verksamheter saknat insyn i omfattning och utvärdering av studiehandledningen, 
vilket lett till att effekterna av studiehandledning inte följts upp och utvärderats i tillräcklig 
omfattning. För att säkerställa att denna del lyfts framöver har studiehandledning lagts in 
som en del att granska vid skolornas resultatkonferenser där sammanställda resultat även 
redovisas till nämnd inom temarapport 2 och 4, se bild under redovisning av förändringar 
inom det systematiska kvalitetsarbetet. Utöver detta ses även rutin över för hur 
kartläggningarna kan sparas digitalt för att säkerställa att dokumentationen kommer berörda 
till del. 

I en sammanställning av samtliga ansökningar kring studiehandledning framgår att mängden 
studiehandledning som ansöks skiljer sig åt i hög grad, både mellan olika lärare och mellan 
skolor. Flera skolor har ansökt om studiehandledning i lika stor omfattning för elever som är 
helt nyanlända som elever som funnits i det svenska skolsystemet under många år. Det syns 
inte heller att hänsyn tagits till den stärkta rätten till studiehandledning för elever i 
högstadiet för att ge eleven förutsättningar att nå de kriterier som ska minst ska uppfyllas. 
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Vidare visar sammanställningen även att omfattningen av studiehandledning har ökat de 
senaste åren trots att andelen nyanlända elever i kommunens skolor sjunkit markant. Efter 
diskussioner med rektorer och lärare har behov identifierats att öka samarbetet mellan 
studiehandledare och lärare samt att lyfta goda exempel för planering och uppföljning av 
studiehandledning som kan spridas till kollegor. 

Ämnesnätverk och implementering av Lgr 22 

Under hösten 2021 antogs en implementeringsplan för Lgr 22. Där beskrevs att varje skola 
skulle arbeta med förändringarna inom de inledande delarna medan kommungemensamma 
ämnesnätverk skulle nyttjas för att förankra och implementera förändringarna i respektive 
kursplan. 

I januari 2022 startades ämnesnätverk upp med kommunövergripande grupperingar inom 
respektive ämne. Ämnesnätverkens syfte är att genom kollegialt samarbete bidra till ett 
professionellt lärande och vidgade perspektiv som i sin tur förväntas bidra till förbättrad 
kvalitet i undervisningen. 

Omkring 90 % anger att de upplever att träffarna inom ämnesnätverken lett till fördjupad 
insikt i kursplansförändringarna, att de gett möjlighet till givande kollegiala samtal samt att 
det varit ett stöd för att bli insatt i de nya kursplanerna gällande planering, undervisning och 
bedömning utifrån sitt/sina ämnen. 

Hälften av personerna som svarat anser att det finns ytterligare delar i kursplanerna som de 
önskar fördjupa sig i kollegialt. En vanlig anledning som anges är att man undervisar i flera 
ämnen. Andra hälften anger att de inte ser ett behov av att fortsatt fördjupa sig kollegialt i 
kursplanernas förändrade innehåll. 

På frågan om fokus på kommande ämnesnätverksträffar lyfter en stor andel behovet av att 
arbeta med bedömning och betygsättning. 

Lärarnas rutin för undervisningsprocessen i åk 4-9 

Under vårterminen 2022 har en arbetsgrupp med rektorer, pedagoger och representanter 
från förvaltningen arbetat fram en tydlighet och struktur att hålla sig i då det kommer till 
Lärarnas rutiner för undervisningsprocessen i årskurs 4-9, se bilaga. Detta utifrån personals 
önskemål och med fokus på att nyttja det kommungemensamma digitala systemet på ett 
genomtänkt sätt gällande dokumentation med utgångspunkt i Lgr 22. Under arbetets gång 
framkom att planeringar ser väldigt olika ut och att kvaliteten varierar. Arbetsgruppen 
skriver på ett tydligt sätt in vikten av elevers delaktighet i planeringen då man ser att denna 
ibland missas. 

Rutinen ska vara ett stöd för ny personal, öka likvärdigheten mellan och inom skolor samt 
möjliggöra ett bättre fungerande arbete med övergångar mellan årskurser och stadier. 
Processen kopplar ihop pedagogisk planering, formativ och summativ bedömning samt skol- 
och förvaltningsgemensamma processer där resultat följs upp. Friutrymmet för respektive 
skola finns kvar inom specifika områden ett exempel på det är huruvida IUP (individuell 
utvecklingsplan) ska skrivas i årskurs 6-9 eller ej. Rutinen är ute på remiss i samtliga 
verksamheter under höstterminen 2022. 

Temarapporteringar - handlingsplaner i förskolan och extra anpassningar och särskilt stöd i 
grundskolan 

Utifrån förskolans beskrivningar av arbetet med handlingsplaner arbetas det medvetet med 
dessa planer för att möta barnens behov på bästa sätt och arbetet ger positiva effekter i 
verksamheten. Planerna skrivs tillsammans med vårdnadshavare på tre nivåer - organisation, 
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grupp och individ och fokuserar på personalens arbete för att möta barnens behov. 
Språkbruket i förskolan har förändrats och personalen arbetar mycket med att stärka barnen 
i språket genom positiv förstärkning och att ge alternativ. Arbetet runt språk och 
kommunikation är ett utvecklingsområde att arbeta vidare med. Ytterligare ett 
utvecklingsområde för att öka likvärdigheten är att utveckla arbetet med överlämningar. 
Personalen har stor vana av att filma sig själva i verksamheten och reflektera över sig själva 
och det egna agerandet i mötet med barnen vilket bidrar till att utveckla arbetet med 
bemötande. Flera pågående utvecklingsinsatser som fortsatt behöver implementeras i 
verksamheterna är arbetet med traumamedveten omsorg (TMO), relationellt 
förhållningssätt och tydliggörande pedagogik. 

 

Vid en sammanställning över antalet individuella handlingsplaner på förskolorna under de 
senaste fem åren syns en ökning med cirka 260 %. 

I grundskolan och på fritidshemmet pågår ett utvecklingsarbete inom samtliga verksamheter 
gällande alltifrån stora pågående kompetensutvecklingsinsatser, till att stärka organisationen 
inom verksamheterna med förbättrat samarbete med elevhälsan eller att utveckla 
undervisningen för att förbättra måluppfyllelsen. Även inom grundskolan har övergångar 
identifierats som ett utvecklingsområde för att öka likvärdigheten. Grundskolan har mycket 
att lära av förskolans arbete med lärmiljöer och tydliggörande pedagogik. Skolorna arbetar 
medvetet med det kompensatoriska uppdraget och erbjuder eleverna 
läxhjälp/studietid/guldtid och lovskola. Ett närvarofrämjande arbete är oerhört viktigt då låg 
måluppfyllelse och hög frånvaro hänger starkt ihop. Skolorna arbetar med tematiska 
föräldramöte och vill på det sättet vill skapa en dialog och samverkan med hemmen kring 
viktiga frågor, skapa meningsfulla och givande samtal. Samarbete med fritidsavdelningen 
kring att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar är en viktig del i arbetet med 
eleverna, ett positivt samarbete har påbörjats på vissa skolor och kommer att utvecklas i 
samtliga verksamheter. Hög sjukskrivning bland pedagoger på kommunens skolor i perioder 
har bidragit till ett avstannande elevhälsofrämjande arbete i vissa verksamheter. Ett 
utvecklat samarbete med social- och arbetsmarknadsförvaltningen bidrar till ett främjande 
arbete med elever och vårdnadshavare. 
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En sammanställning av tema rapportering 2 (hösttermin) och 4 (vårtermin) gällande extra 
anpassningar och särskilt stöd visar att andelen elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven ligger på 35 % under både höst och vår, att andelen elever som erhållit extra 
anpassningar ökat med 1 % under läsåret samt att andelen elever som erhållit särskilt stöd 
ökat med 2 % under läsåret. 

Pedagogisk rastverksamhet och utevistelser 
En utvärdering av den kompetensutvecklingsinsats som genomförts under läsåret 21/22 i 
fritidshemmet med målet att skapa mer inkluderande miljöer för nyanlända och flerspråkiga 
elever under lektionsfria stunder visar att resultatet av kompetensutvecklingsinsatsen 
varierar mellan fritidshemmen. Några av fritidshemmen har påverkats av en hög frånvaro 
och personalomsättning vilket lett till att utvecklingsarbetet fått stå tillbaka medan andra 
fritidshem kunnat genomföra utvecklingsarbetet enligt planering. 

Vid utvärdering tillsammans med representanter från varje fritidshem lyfter deltagarna att 
utbildningen bidragit till ökad kunskap om läroplanens syfte och mål kring undervisningen på 
fritidshemmet. De kollegiala samtal som genomförts har skapat möjlighet till 
begreppsfördjupning, utveckling av tankar samt fördjupad kunskap om läroplanens innehåll i 
stort. På flera fritidshem har utbildningen och utvecklingsarbetet bidragit till ökad struktur i 
det systematiska kvalitetsarbetet gällande att planera, reflektera, dokumentera och 
utvärdera arbetet i verksamhet tillsammans, samt hur elever och vårdnadshavare kan 
involveras i detta. På andra fritidshem behöver utvecklingsprocessen fångas upp på nytt för 
att ge möjlighet till den planerade utvecklingen. 

Vid utvärdering av utvecklingsarbetet där skolans personal involverats lyfts en ökad insyn av 
vad fritidshemmets kompletterande uppdrag innebär, vikten av att samverka med eleverna i 
fokus utifrån fritidspedagogernas och lärarnas olika kompetenser samt skolledarnas viktiga 
roll i att skapa förutsättningar för personalen att samarbeta. 

Uppföljning av extra medel för att öka kvaliteten i undervisningen för nyanlända och 
flerspråkiga elever 

Uppstartskedet har tagit olika lång tid för olika skolor beroende på vart de befunnit sig i 
processen av identifiering av behov och insatser kopplade aktuell elevgrupp. Skolorna har 
även stått i olika utmaningar gällande organisation, underbemanning och rekrytering som 
påverkat den fortsatta processen. 

Transtenskolan startade upp insatser i form av två olika förberedelseklasser (språkklass 1 
och språkklass 2) under hösten 2021. Språkklass 1 riktade sig mot nyanlända elever med kort 
skolbakgrund och behov av att ingå i förberedelseklassen större delen av skoldagen. 
Språkklass 2 riktade sig mot elever som kommit något längre i sin kunskapsutveckling och i 
högre grad kunde ingå i klassrumsundervisningen, men hade visst behov av undervisning i 
förberedelseklass. Under läsåret har organisationsförändringar genomförts utifrån att 
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eleverna som erbjudits plats i språkklass 2 tackat nej eller uteblivit. Därför finns endast en 
förberedelseklass kvar för de elever som har behov av att ingå större delen av skoldagen. 
Extra stöd inom klassrummets ram ges istället till eleverna som erbjöds plats i språkklass 2. 
Flera elever som under föregående läsår gick i förberedelseklass har nu tillräckliga kunskaper 
för att delta helt eller delvis i ordinarie undervisning utifrån god progression i sin 
kunskapsutveckling. De mätbara effekterna i språkutvecklingen har synliggjorts via Bygga 
svenska. De största framstegen syns inom områdena lyssna och tala, medan skriva och läsa 
kräver mer tid. Flera elever har även visat god utveckling i matematiken utifrån ökat stöd i 
det matematiska språket och tänkandet. Stora behov har också identifierats hos eleverna i 
ämnet engelska. Även här syns framsteg, men flera elever ligger långt efter i sin 
kunskapsutveckling och kräver fortsatt stöd i ämnet. 

Stocksätterskolan startade upp förberedelseklass vid vårterminens start och har en stabil 
organisation med förberedelseklass för elever i mellanstadiet. Planen för nuvarande läsår är 
att även nyttja resurserna till flerspråkiga elever i ordinarie klassundervisning i matematik då 
analyser visat att stora behov finns. Stocksätterskolan återkopplar en god utveckling hos 
eleverna som fått stöd i förberedelseklassen. Märkbara effekter syns i hur flera elever vågar 
ta plats och delta aktivt i undervisningen. Mätbara effekter syns i elevernas 
kunskapsprogression i både kartläggningar i Bygga svenska och ökad måluppfyllelse/betyg. 

Folkasboskolan undersökte behov och rekryterade personal under hösten. I slutet av 
februari fanns ny rekryterad förstärkning inom svenska som andraspråk och resurs kopplad 
till aktuell elevgrupp på plats. Skolan har haft bemanning utifrån sin planering under cirka 1 
termin. Höstterminen 2022 saknas åter behörighet inom svenska som andraspråk och den 
samordnande funktionen inom insatsen. Rekrytering pågår. Under vårterminen har 
Folkasboskolan identifierat behov av förbättrade strukturer och rutiner kring både 
studiehandledning och att identifiera vilka elever som ska läsa enligt kursplanen för svenska 
som andraspråk. 

Långängskolan avstod medel under hela läsåret 21/22, men ser under 22/23 över 
förstärkning av studiehandledning i verksamheten för att nyttja tilldelade medel. 

 

Samverkan med andra aktörer, intern och externt 

BUP, habiliteringen och barnkliniken 

Samverkan med regionen har under året skett via SIP-möte på individnivå och inte på någon 
mer övergripande nivå. Inom regionen pågår ett utvecklingsarbete kring omställningen till 
god nära vård. I samband med det efterfrågas samverkan kring tidiga insatser gällande 
psykisk ohälsa. 

Socialförvaltningen 

Samverkan har skett med socialförvaltningen enligt det årshjul som finns i Handlingsplan 
samverkan för barnets bästa. Samverkansträffen i november bestod av en föreläsning med 
Görel Fred. Samverkansträffen i maj bestod av en heldag där olika ämnen behandlades, 
bland annat problematisk skolnärvaro och arbetet med SIP (Samordnad Individuell Plan). 
Samverkan med socialförvaltningen sker även kring arbetet med krisstöd, förebyggande 
arbete mot normbrytande beteende (SSPF) och ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och 
Tobak). Det pågår ett samverkansprojekt kring elever med begynnande problematisk 
skolnärvaro, där familjecoacher arbetar utifrån socialtjänsten för att stärka familjer. 

Page 95 of 128



Bildningsförvaltningen, Kvalitetsplan 22/23 24(46) 

 

 

Skolchefer Sydnärke 

Ett samarbete har startats mellan skolcheferna i Sydnärke. Samarbete utgår ifrån de 
identifierade behov som finns i respektive kommun och vilka frågor kommunerna kan 
samverka kring. Ett identifierat område är samverkan kring det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Fritidsgården Kuben och Transtenskolan 

Fritidsgården Kuben i centrala Hallsberg har startat upp ett samarbete med Transtenskolan. 
Samarbetet innebär att verksamheterna delar på en anställning, personal finns på skolan 
under skoldagen och på fritidsgården under eftermiddagarna och kvällarna. Detta ger båda 
verksamheterna möjlighet att fånga upp och samarbeta kring elever som har behov av extra 
stöttning både på fritiden och i skolan. 

Modellen SSPF 

SSPF är en modell som bygger på ett samarbete mellan Skola, Socialtjänst, Polis och 
Fritidsverksamhet. Modellen syftar till att förhindra och att förebygga att ungdomar hamnar 
i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng och/eller inleder missbruk. Målet är att 
ungdomarna ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger. SSPF 
kan anpassas till lokala förutsättningar och ett arbete pågår för att skapa en modell som 
passar i Hallsbergs kommun. 

Skolbibliotek 

Kommunens sju skolbibliotek bemannas av 1,5 tjänster, utbildade bibliotekarier anställda av 
Hallsbergs bibliotekschef. Samtliga elever i kommunen har tillgång till ett skolbibliotek i 
enlighet med skollagen. 

Mycket av skolbibliotekariernas tid går åt till skötsel av fysiska skolbibliotek, bemanning för 
utlåning och beställningar. Det finns enstaka skolor där årshjul eller liknande upprättats, ett 
planerat samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier som stärker elevernas 
kunskapsutveckling kan utvecklas på flera skolor. Under vårterminen 2022 har bibliotekschef 
deltagit på rektorsträff (rektorer grundskola) tillsammans med kulturchef med syftet att 
skapa strukturer för kommunikation och samverkan med fokus på elevernas måluppfyllelse. 
Likvärdighet och koppling till ämnesövergripande arbete samt värdegrundsarbete lyftes i 
dialogen. 

Kulturskolan 

I Hallsbergs kommun genomför personal från kulturskolan aktiviteter på låg- och 
mellanstadiet i dialog med undervisande lärare. Aktiviteter som genomförs i respektive 
årskurs: 

• Åk 1 Sagovandring 

• El sistema (F-1) Stocksätterskolan 

• Åk 2 Stråkklass - Sköllersta skola, Långängskolan och Fredriksbergskolan 

• Åk 2 Pianoklass - Folkasboskolan 

• Åk 4 Körprojekt 

• Åk 5 Rockskola 

På rektorsträff under vårterminen 2022 deltog utvecklingsledare från kulturskolan och 
kulturchef på rektorsträff för information och dialog kring arbetet framåt. 
Kommunikationsvägar diskuterades och hur arbetet blir en helhet och något som gynnar 
elevernas måluppfyllelse. Likvärdighet och koppling till skolans värdegrundsarbete var andra 
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delar som lyftes fram och formar arbetet framåt. 

Kultur i skolan 

Kulturaktiviteter utöver kulturskolans insatser i skolan är ett politiskt mål. Medel finns 
avsatta i den kommunala budgeten, men medel söks även från Kulturrådet, så kallade 
skapande skola pengar eller andra projektmedel. Alla projekt sker utifrån ett 
likvärdighetstänk årskursvis så alla elever i kommunen får ta del av samma sak oavsett vilken 
skola de går på. Planering utgår från att eleverna ska ha tagit del av många olika konstformer 
under sin tid i grundskolan. Upplevelserna kan med tydlighet kopplas till Lgr 22 och även det 
främjande och förebyggande arbetet i till exempel årlig plan mot kränkande behandling och 
verksamheternas kvalitetsplan. 

Kommunens kultursekreterare har varit med på rektorsträff med rektorer grundskola vid två 
tillfällen vårterminen 2022. Syftet har varit att utöka samverkan med fokus på elevernas 
måluppfyllelse och koppla ihop kunskap och värden samt säkerställa en fungerande 
kommunikation och helhetstänk kring de planerade aktiviteterna. På varje skola finns det 
kulturombud som samverkar med kultursekreteraren för att planera projekt med 
utgångspunkt i elevers och personals önskemål. Delaktighet är en del av arbetsmodellen och 
gäller även utvärdering och uppföljning. Representanter från alla skolor är medbjudna till 
den kulturutbudsdag som anordnas årligen för val av aktiviteter eller projekt. 

 

Enkätresultat förskola 
 

Mätetal BINs mål Källa Resultat 

  Kommungemensam 
enkät 

 

Vt 2022 
 

Juni 2021 
 

Juni 2020 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med hur 
personalen 
bemöter barnen i 
våra förskolor 

 

 
Ska årligen öka 
för att 2022 
vara minst 98 % 

 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 1 

 
 

 
99 

 
 

 
99 

 
 

 
99 

Andelen 
vårdnadshavare 
som anser sig bli 
bemötta på ett 
bra sätt av 
personalen på 
våra förskolor 

 

 
Ska årligen öka 
för att 2022 
vara minst 98 % 

 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 2 

 
 

 
98 

 
 

 
99 

 
 

 
98 

Andelen 
vårdnadshavare 
som anser att 
deras barn 
känner sig tryggt 
i barngruppen 

 
 

Ska årligen öka 
för att 2022 
vara minst 98 % 

 
 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 3 

 
 
 

97 

 
 
 

95 

 
 
 

96 

Andelen 
vårdnadshavare 
som känner sig 
trygga när deras 
barn är i 
förskolan eller 
hos 
dagbarnvårdare 

 
 
 

Ska årligen öka 
för att 2022 
vara minst 98 % 

 
 
 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 4 

 
 
 
 

98 

 
 
 
 

98 

 
 
 
 

98 
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Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med förskolans 
tillgänglighet 

 
Ska årligen öka 
för att 2022 
vara minst 98 % 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga nr 12 

 

 
97 

 

 
95 

 

 
96 

 

66 % av vårdnadshavarna har besvarat förskoleenkäten 2022, 58 % besvarade den 2021 och 
76 % besvarade enkäten 2020. 

Tre av fem mål är uppnådda, två av målen är inte uppnådda då man ligger en procent ifrån 
bildningsnämndens mål. Det samlade resultatet för kommunens förskolor visar att man i de 
närmaste nått målen inom samtliga områden/frågeställningar. 

Andelen vårdnadshavare som är nöjda med förskolans tillgänglighet varierar mellan 68- 
100 % mellan kommunens enheter. 

 

På 10 av kommunens 15 förskoleenheter är 100 % av vårdnadshavarna nöjda med hur 
personalen bemöter barnen i förskolan. 

 
 

Enkätresultat förskoleklass, grundskola och fritidshem 
 

Mätetal BINs mål Källa Resultat 

   Vt 2022 Vt 2021 Vt 2020 

Andelen elever 
som känner sig 
trygga i skolan 

Ska årligen öka 
för att 2022 
vara minst 98 % 

 

Förvaltningsgemensam 
elevenkät, fråga 4 

 
90 

 
88 

 
85 

Andelen 
vårdnadshavare 
som känner sig 
trygga när deras 
barn är i skolan 

 
Ska årligen öka 
för att 2022 
vara minst 98 % 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga 5 

 

 
89 

 

 
89 

 

 
87 

Andelen elever 
som anser att 
elevrådet får 
vara med och 
påverka saker 
som är viktiga för 
eleverna på 
skolan 

 
 
 

Ska årligen öka 
för att 2022 
vara minst 98 % 

 
 

 
Förvaltningsgemensam 
elevenkät, fråga 18 

 
 
 
 

78 

 
 
 
 

78 

 
 
 
 

74 

Andelen elever 
som anser att 
lärarna tar 
hänsyn till 
elevernas åsikter 

 
Ska årligen åka 
för att 2022 
vara minst 80 % 

 
 

Förvaltningsgemensam 
elevenkät, fråga 13 

 

 
72 

 

 
74 

 

 
75 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med bemötandet 
i våra skolor 

 
Ska årligen öka 
för att 2022 
vara minst 98 % 

 
Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga 2 

 

 
92 

 

 
91 

 

 
98 

Av de fem mål som satts upp för 2022 är inget mål uppnått då man tittar på det totala 
resultatet för kommunens grundskolor. Gällande elevernas och vårdnadshavarnas 
upplevelse av trygghet visar resultaten på en uppåtgående trend där fler är trygga nu 
jämfört med tidigare. Sett över tid anser fler elever att elevrådet får vara med och påverka 
saker som är viktiga för elever i skolan. Trenden går i motsatt riktning gällande andelen 
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elever som anser att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. 2020 nåddes målet då det kommer 
till att minst 98 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda med bemötandet i skolan, 2022 har 
andelen nöjda vårdnadshavare sjunkit med 6 %. 

Trygghetsfrågor 

Den skola som har högst andel elever som känner sig trygga under samtliga år är 
Stocksätterskolan. De skolor som har lägst andel elever som upplever sig trygga har växlat 
sett över tid mellan Fredriksbergskolan, Transtenskolan och Sköllersta skola. Gällande 
andelen elever som känner sig trygga har Transtenskolan och Sköllersta skola haft skarpast 
uppåtgående trend där andelen elever som känner sig trygga ökat med 9-12 % under åren 
2020-2022. Fredriksbergsskolan och Stocksätterskolan är de skolor som haft en nedåtgående 
trend där andelen trygga elever minskat med 2-5 % under samma tidsintervall. 

Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga då deras barn är i skolan varierar mellan de 
olika skolorna från 79 % till 98 % 2022. Högst andel trygga vårdnadshavare uppvisar 
resultaten från Östansjö skola och Stocksätterskolan. Lägst andel trygga vårdnadshavare 
uppvisar resultatet från Fredriksbergskolan. Resultaten varierar över tid på de olika skolorna. 
De skolor som visar starkast uppåtgående trend är Långängskolan med 11 % och 
Transtenskolan med 6 % från 2020-2022. De skolor som visar en nedåtgående trend med 2 % 
vardera är Fredriksbergskolan och Sköllersta skola. 

Bemötande av vårdnadshavare 

Andelen föräldrar som är nöjda med bemötandet i skolan varierar mellan de olika 
verksamheterna och även sett över tid. På Folkasboskolan, Stocksätterskolan och Östansjö 
skola är andelen vårdnadshavare som är nöjda med bemötandet över 90 % sett över tre års 
tid. 

Delaktighet och inflytande 

Andel elever som anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter är lägst 2022 på 
Folkasboskolan (70%) och Transtenskolan (71%). Andel elever som anser att lärarna tar 
hänsyn till elevernas åsikter är högst 2022 på Stocksätterskolan (99%) och Östansjö skola 
(94%). Mest uppåtgående trend har Sköllersta skola och Transtenskolan som båda visar en 
resultatutveckling över 10 % mellan åren 2020-2022. De skolor som har en nedåtgående 
trend är Folkasboskolan (12 % mellan 2021 och 2022), Långängskolan (12 % mellan 2020 och 
2022) och Fredriksbergskolan (2% mellan 2020 och 2022). 

Elevernas lust att lära 

38 % av eleverna i årskurs 3-9 svarar stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls på 
påståendet: Skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära mer. Av eleverna i F-2 
svarar 19 % aldrig eller ibland på detsamma påståendet. Det är färre pojkar än flickor i F-9 
som upplever att skolarbetet gör dem nyfikna så att de vill lära mer. 

Matematik 

I årskurs 3-9 är det 32 % av eleverna som tycker att de är sådär bra eller har svårt för 
matematik och 44 % tycker att matematik är tråkigt eller lite intressant. En större andel 
pojkar (60 %) än flickor (53 %) tycker matematik är mycket intressant eller ganska intressant 
och 75 % av pojkarna svarar att de är bra eller ganska bra på matematik jämfört med 61 % av 
flickorna. I F-2 är det 16 % av eleverna som tycker att de aldrig eller ibland är bra på 
matematik och 18 % som aldrig eller ibland tycker om att lära sig matematik. I förskoleklass- 
årskurs 2 är det en större andel pojkar som tycker de är alltid eller ofta är bra på matematik 
(87 %) jämfört med flickorna (82 %). Flickor och pojkar i F-2 svarar på liknande sätt på frågan. 
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Jag tycker om att lära mig matematik. För eleverna i årkurs 3-9 finns frågan: Hur viktigt 
tycker du matematik är? på vilken 90 % eleverna svarar ganska viktigt eller mycket viktigt. 
10 % svarar att det är lite viktigt eller inte viktigt alls. Flickor och pojkar svarar ungefär lika på 
fråga gällande hur viktigt de upplever det är med matematik 

Användandet av digitala verktyg 

Enligt elevenkäten upplever 24 % av eleverna i F-2 att de inte får använda digitala verktyg 
regelbundet, de uttrycker att det sker ibland eller aldrig. Andelen elever som upplever att de 
inte får använda digitala verktyg regelbundet i årskurs 3-9 är 9 %. 

 
 

Resultat på elevenkät gällande elever upplevda inflytande i skolan 

 

Gällande målet att elevernas inflytande i undervisningen årligen ska öka visar svaren på 
samtliga frågor som rör ämnet i elevenkäten att en minskad andel av eleverna upplever en 
delaktighet i undervisningen sett mellan åren 2016 och 2022. På fråga 14 och 15 är det även 
en relativt stor andel av de svarande, 9 %, som svarar att de inte vet. 
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Jämförelse i resultat mellan olika svarsgrupper 
 

Elevernas upplevda inflytande över undervisningen är sett över tid alltid lägre än 
personalens upplevelse av elevernas inflytande i arbetet i de olika ämnena. Åren 2016 och 
2021 är de åren då personal och elever gör mest likvärdig skattning. År 2020 är det år som 
skillnaden är störst mellan personals och elevers skattning av elevernas möjlighet att 
påverka. 
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Gällande tryggheten i skolan visar både svaren från elever och vårdnadshavare en ökad 
trygghet sett från våren 2020 till våren 2022. I motsvarande fråga i personalenkäten syns en 
tydlig nedgång i hur personalen uppfattar elevernas trygghet i klassen/gruppen under 2022. 
Detta är en skillnad från tidigare år då kurvorna följt varandra och resultaten varit relativt 
lika 

 

 

 

Gällande om eleverna får vara med och påverka saker som är viktiga för eleverna i skolan har 
resultaten bland både elever och personal varierat och skiljt sig åt. Bortsett från 2017 har en 
högre andel av lärarna än eleverna angett att eleverna får vara med och påverka saker som 
är viktiga för dem via elevrådet. Störst skillnad uppmättes 2021 då 87% lärarna angav ett 
positivt svar på frågan medan endast 74 % av eleverna delade den upplevelsen. Under 2022 
visar svaren att elevernas och lärarnas åsikter i frågan närmar sig varandra med en skillnad 
på endast 3 %, då 72 % av eleverna och 75 % av lärarna svarar positivt på frågan. 

 

 
Klagomålshantering och anmälning 

Under läsåret har det inkommit 19 klagomål till förvaltningen. Ett av klagomålen som rör 
skolsituationen kring en enskild elev har blivit ett Skolinspektionsärende. Nio av klagomålen 
rör det digitala nätverket på Transtenskolan. Dessa klagomål har skickats vidare av 
förvaltningen till Sydnärke IT. Åtta klagomål har inkommit från en föräldragrupp på 
Folkasboskolan med synpunkter på trygghet och studiero i en av grupperna på högstadiet. 
Ett klagomål har inkommit från Transtenskolan gällande en elevs rätt till särskilt stöd. Detta 
ärende har även skickats in av vårdnadshavare till Skolinspektionen. 

Förvaltningen har arbetat fram en skriftlig rutin för klagomålshantering på utbildningen som 
kommer att implementeras under hösten 2022. 
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Likabehandlingsarbete 

Under läsåret har systemet Visma Kränkande Behandling Incident använts för att rapportera 
befarade kränkningar till rektor och huvudman. Utredning och åtgärder dokumenteras i 
samma system, och statistiken kan ligga till grund för hur verksamheten arbetar 
förebyggande och främjande mot kränkande behandling. Nedan visas statistiken för hela 
kommunen under föregående läsår. 

Kränkande behandling 
 

 

Under läsåret 2021/2022 har antalet befarade kränkningar som anmälts till huvudman ökat 
kraftigt. Under hösten 2021 antogs en ny ansvarsfördelning gällande arbetet med kränkande 
behandling som tydliggjorde arbetsgången och även rektors ansvar för att utreda befarad 
kränkande behandling på sin skola och förskola. Länken som används av pedagoger för att 
anmäla befarade kränkningar ligger tillgänglig på teams och intranätet. 

Under året har även en ny mall för verksamhetens årliga plan med arbetet mot kränkande 
behandling och diskriminering tagits fram. Syftet är att tydliggöra hur aktuellt underlag kan 
bidra till relevanta åtgärder för att förebygga kränkande behandling och främja en god miljö 
för barn, elever och vuxna. 

 

Personalens arbetsmiljö 

Samtliga chefer på förvaltningen har fått utbildning i krisberedskap och krishantering. Denna 
utbildning har genomförts i samarbete med kommunens säkerhetsansvarige. Utbildningen 
har genomförts i tre steg och kommer att avslutas hösten 2022. 

Sjukfrånvaro och frisknärvaro 

Sjukfrånvaron var totalt 7,99% vid halvårsskiftet, en ökning jämfört med åren innan 
pandemin. Frisknärvaron (0-5 dagars sjukfrånvaro) var 56,3%. 
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Arbetsskador och tillbud 

Den största andelen arbetsskador är olycksfall, framför allt halkolyckor och felbelastning 
samt en mindre andel hot och våld. Under hela året har ett stort antal riskbedömningar och 
riskanalyser gjorts för att säkra arbetsmiljön för medarbetarna utifrån ett Covid -19 
perspektiv. 

 

 

Personalomsättning för tillsvidareanställd personal 
 

Den totala personalomsättningen för 2021 var 8,8% (differensen mellan antal som 
börjat/genomsnittligt antal anställda och antal som slutat/genomsnittligt antal anställda). 
Personalomsättningen i förskolan var 2021 2,3% och i skolan 12,9%. 

Medarbetarsamtal med rektorer i förskolan och skolan, totalt 12 personer, genomfördes 
under oktober-november 2021. Kallande och ansvarig för dokumentation var 
verksamhetschef som började sin tjänst i kommunen september 2021. 

Sammanställningen visar att rektorer trivs med sina arbetsuppgifter och tycker arbetet är 
givande samt meningsfullt. Till stor del får rektorer använda sin kompetens fullt ut och 
upplevelsen är att det finns möjlighet till ett kommunövergripande ansvar inom specifika 
intresseområden. Rektorerna ser utmaningar i att prioritera och delegera samt hitta tid till 
det pedagogiska mer verksamhetsnära ledarskapet direkt i undervisningen och 
verksamheten. 

Rektorerna upplever att de har god möjlighet till delaktighet och inflytande över sitt egna 
arbete och arbetsorganisationen. Samarbetet i rektorsgruppen som helhet och kollegor 
emellan kan utvecklas, rektorerna ser möjligheter till det framåt förutsatt att arbetet i 
ledningsgrupp blir strukturerat och att de pedagogiska frågorna får utrymme. 

Kraven upplevs som rimliga men gruppen ger också uttryck för att det är ett hårt tryck från 
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många håll på rektor och att uppdraget är mycket komplext. Det finns utmaningar gällande 
rekrytering, budget kontra arbetsmiljöansvar, lag och kontroller, planer eller annan 
dokumentation som tar mycket tid. De flesta upplever en balans mellan jobb och fritid men 
saker som rektorsprogrammet, pågående rekrytering av biträdande rektor med mera kan 
göra att det inte fungerar tillfullo i perioder. Flera rektorer uttrycker sig behöva arbeta vidare 
med de högt ställda krav de har på sig själva och att ta hjälp i fler lägen. 

De flesta rektorer upplever sig ha ett gott stöd av kollegor och chefer. Stödbehov framåt som 
lyfts av flera är: ledningsstöd eller biträdande rektor, handledning eller någon att bolla frågor 
med, stöd av personalavdelningen i svåra ärende, fungerande IT-system utifrån 
verksamhetens behov och tydligare introduktion. 

De statliga målen upplevs som tydliga, men det finns lite olika uppfattningar om nämndens 
mål både då det kommer till tydlighet, relevans och omfattning av rapportering. Inom 
följande områden ser rektorerna att de bidragit till att målen för verksamheten uppnåtts: 

• Systematiskt kvalitetsarbete med medvetet arbete kring delaktighet, struktur och 
tydlighet 

• Kulturen på förskolan/skolan som helhet, stämning och trivsel 

Medarbetarsamtal med personalen på förvaltningen genomfördes av förvaltningschef som 
har chefsansvar för 9 medarbetare med olika förvaltningsövergripande uppdrag. I dessa 
ingår även kulturchef och enhetschef för fritidsavdelningen. 

Sammanställningen visar att man trivs i sina olika uppdrag men det är ett högt tempo och 
emellanåt finns en upplevelse av att det är svårt att hinna med alla arbetsuppgifter som 
förväntas utifrån uppdraget och det finns en viss känsla av otillräcklighet. Hög kvalitet på 
genomfört arbete beskrivs som en viktig del. Samtliga upplever att man har god möjlighet till 
inflytande och delaktighet. Samarbetet och stödstrukturerna inom förvaltningen upplevs 
som positiv och god. Förvaltningen har under året arbetat med att förtydliga/förenkla det 
systematiska kvalitetsarbetet vilket upplevs som positivt men arbetet behöver fortsätta för 
att tydliggöra processer, strukturer och rutiner ännu mer. Mötesstrukturerna har blivit 
tydligare. Målen för förvaltningens arbete upplevs inte tydliga för alla och arbetet med att 
förtydliga målen behöver fortsätta och utvecklas. 

Medarbetarundersökning 2022 

Hallsbergs kommun genomför vartannat år en medarbetarenkät utifrån SKR:s verktyg för att 
utvärdera om arbetsgivarpolitiken ger förutsättningar för ett starkt medarbetarengagemang 
för att styra mot bra resultat, Hållbart medarbetarengagemang (HME). Resultaten redovisas 
med ett medelvärde på varje fråga i skalan 1-5. Desto högre värde, i desto högre grad anser 
medarbetarna att de positivt ställda påståendena stämmer. Enkätunderlaget delgavs 
ansvariga chefer i mitten av mars 2022 för vidare utskick av länk till respektive 
personalgrupp som skulle besvaras anonymt innan 30 mars 2022. Personalavdelningen 
delgav resultat till chefer i maj för vidare arbete på respektive enhet utifrån föreslaget 
stödmaterial. 
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Kommunens sammanlagda resultat 
 
 

Bildningsförvaltningens medelvärde är högst i fem områden och näst högst inom fyra 
områden, detta i jämförelse med övriga förvaltningar inom Hallsbergs kommun. 

 
 

Samtlig personal inom bildningsförvaltningen (inklusive kultur och fritid) 
 

 
Medelvärdet för samtlig personal inom bildningsförvaltningen är relativt högt inom samtliga 
områden. I ett sammanställt resultat för åren 2018, 2020 och 2022 syns en nedgång inom 
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flera områden från 2018 till 2022. Högst värde i resultaten från 2022 har områdena mening 
och förväntan medan utvärdering har lägst. Även i sammanställningen över alla förvaltningar 
inom kommunen hamnar området utvärdering lägst men då har bildningsförvaltningen det 
högsta resultatet i jämförelse med övriga förvaltningar. 

 

Närvaroarbete 
 

  Total frånvaro, antal elever i varje 
intervall 

 Oanmäld frånvaro, antal elever i varje 
intervall 

 
Åk 

Antal 
inskrivna 

elever 

 
10-19% 

 
20-49% 

 

Mer än 
50% 

  
10-19% 

 
20-49% 

 

Mer än 
50% 

F 182 78 19 0  1 0 0 

1 203 52 20 0  1 0 0 

2 183 76 15 0  0 0 0 

3 189 82 15 1  0 0 0 

4 202 89 19 2  0 0 0 

5 211 92 29 1  0 0 0 

6 187 69 19 1  2 0 0 

7 176 61 38 14  6 6 2 

8 176 59 44 16  6 9 2 

9 198 69 60 22  9 22 2 

Summa 
 

1907 
 

737 
 

298 
 

57 
56 
% 

 

35 
 

57 
 

6 

Då man tittar på frånvaron från förskoleklass till årskurs 9 kan man se att den totala 
frånvaron ökar med stigande ålder och årskurs. I de yngre åldrarna förskoleklass till årskurs 6 
är det enstaka elever som har oanmäld frånvaro. På högstadiet ökar den oanmälda 
frånvaron markant, även den totala frånvaron ökar med tydlighet. I F-6 har cirka 10 % av 
eleverna en frånvaro som är högre än 20 %. I årskurs 7 har 30 % av eleverna mer än 20 % 
total frånvaro, i årskurs 9 är siffran 41 %. 

Närvaro/frånvaro i årskurs 9 20/21 och 21/22 kopplat till meritvärde och behörighet till 
gymnasiet 

 

Från och med sportlovet 2022 ändrades mätintervallet för frånvaron med start på 15 % för 
att följa Skolverkets statistik. 

Andelen elever i årskurs 9 med total frånvaro på mer än 10 % har ökat mellan läsåret 20/21 
och 21/22, främst i spannet 10-50 %. En större andel pojkar har frånvaro med undantaget år 
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20/21 och då gällande frånvaro över 50 %. Det finns ett tydligt samband då det kommer till 
att ju högre frånvaro desto lägre meritvärde och andel som är behöriga till gymnasiet. 

Skolornas summeringar 

Skolorna ser att frånvaron varit hög under läsåret 21/22. Skolorna upplever att det varit 
svårare att följa rutinen för att främja närvaro jämfört med tidigare år då verksamheterna 
även haft en omfattande frånvaro bland personalen. Det finns hos delar av personalen en 
osäkerhet gällande rapportering av frånvaro/närvaro i systemet och ibland upplevs inte 
systemet fungera som det ska. Rapporteringen tar tid och fokus från undervisningen. Under 
vårterminen har en kommungemensam arbetsgrupp tagit fram rutin för rapporteringen av 
frånvaro/närvaro av alla lektioner, detta för att säkerställa fullständig rapportering på alla 
skolor. 

I samverkan med socialtjänsten inleddes under höstterminen 2021 ett projekt som syftar till 
att förebygga omfattande frånvaro. Två familjecoacher ger stöd till familjer där eleven har 
begynnande skolfrånvaro. Projektet rapporteras i separat delrapport till bildningsnämnden 
och social- och arbetsmarknadsnämnden. 
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Identifiera och precisera problem kopplade till måluppfyllelse 

Identifiera och precisera problem kopplade till enheternas analyserade 

resultat och måluppfyllelse 

1. Verksamheterna har svårt att möta alla barn/elevers behov och måluppfyllelsen är låg. 

2. En hög andel elever har omfattande frånvaro vilket inte blir gynnsamt för eleven. 

3. En stor andel verksamheter har haft problem med bemanning både på grund av hög 
frånvaro bland personal och, i vissa skolverksamheter även, en hög personalomsättning. 
Detta påverkar kvaliteten i verksamheterna på ett negativt sätt. 
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Analys av orsaker till varje prioriterat problem 

1. Verksamheterna har svårt att möta alla barns/elevers behov och måluppfyllelsen är låg. 

Att bli behörig till gymnasiet är en viktig friskfaktor sett i ett livsperspektiv och här har 
Hallsbergs kommun jämförelsevis låga resultat. Resultaten på individnivå gällande 
meritvärde, behörighet till gymnasiet och betyg i alla ämnen är under snittet i Hallsbergs 
kommun jämfört både med länet och nationellt. 

Individnivå 

Upplevelsen hos personalen är att antalet elever som behöver stöd på olika sätt har ökat, 
detta lyfter såväl skola, förskola som fritidshem. I förskolan ser man att antalet 
handlingsplaner ökat under senaste åren. I skolan ökar antalet åtgärdsprogram och antalet 
extra anpassningar under läsåret 21/22. Antal elever i kommungemensam 
undervisningsgrupp på högstadiet har ökat jämfört med tidigare år och skolledarna ser fler 
barn och elever med behov av arbete i det mindre sammanhanget eller enskilt. 

Barnens behov handlar om såväl fysiska som sociala utmaningar samt svårigheter att nå 
kunskapsmålen. Personella resurser har satts in i många verksamheter för att möjliggöra 
individuellt stöd under hela dagen samt arbete i mindre grupp eller enskilt men upplevelsen i 
många verksamheter är att det inte räcker till. Såväl skolor som förskolor lyfter att de möter 
barn med svårigheter och behov som de inte tidigare mött. I ekonomiska uppföljningar 
beskrivs orsaken till underskott och budget ur balans i flera av skolverksamheterna bero på 
omfattande stödbehov i form av personella resurser för enskilda elever. Förskolan ser att 
tilldelning av så kallad BIBASS behöver förstärkas. 

Verksamheterna ringar i sina kvalitetsplaner in att de fullt ut inte lyckas anpassa utbildningen 
utifrån alla barns olika förutsättningar och behov. Individuellt varierande yrkesskicklighet 
och förmåga hos vuxna i skolan att möta elevers behov lyfts fram som en orsak till detta. 

Förskolan ser det undervisande förhållningssättet, där barn görs delaktiga och där man som 
pedagog själv är del av undervisningen och aktiviteten, kan utvecklas hos enskilda pedagoger 
för ökad likvärdighet och kvalitet. Det ter sig som att kvaliteten skiljer sig mer mellan 
arbetslag än förskolor och riktat stöd av specialpedagoger har varit gynnsamt för 
utvecklingen i de arbetslag där det främjande och förebyggande arbetet behöver utvecklas. I 
de arbetslag där man har en tydlig struktur och organisation i kombination med förmåga att 
reflektera över sin egen undervisning ser förskolorna en högre måluppfyllelse. 

Flickorna har högre meritpoäng än pojkar i såväl årskurs 6 som 9. Skolorna och förvaltningen 
som helhet har ett arbete att göra då det kommer till att motverka könsskillnaderna i 
skolresultaten. Detta är i linje med nationella resultat och ett utvecklingsområde som även 
SKR ringat in. Orsakerna uppstår i ett samspel mellan en mängd olika faktorer på såväl 
individ- som gruppnivå och det behövs ett systematiskt och långsiktigt arbete. (SKR (2019) 
Se, förstå och förändra - Att motverka könsskillnader i skolresultat) 

I elevenkäter i grundskolan framgår att en stor andel av eleverna upplever att skolarbetet 
inte gör dem nyfikna så att de får lust att lära mer och motivationen minskar med stigande 
ålder. Det är färre pojkar än flickor i årskurs 3 till 9 som upplever att skolarbetet gör dem 
nyfikna så att de vill lära mer. 

Drygt en tredjedel av eleverna i årskurs 3 till 9 upplever, enligt skolenkäten, att de inte kan 
påverka hur de ska arbeta i olika ämnen. Nästan en tiondel har svarat vet inte på frågan: Jag 
kan påverka hur vi arbetar i de olika ämnena. Halva elevstyrkan i årskurs 3 till 9 vet inte eller 
uttrycker att de inte är med eller är en del av planeringen av sitt skolarbete. I 
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fritidshemmens analys framgår att i verksamheter där elever får vara delaktiga och ha 
inflytande genom råd eller andra demokratiska modeller ökar motivationen till aktivt 
deltagande. En koppling går att göra mellan motivation och lust att lära samt elevernas 
upplevelse av delaktighet och att involveras i såväl planering och genomförande som 
utvärdering av undervisningen. 

På flera förskolor ringar de in ett behov av att öka fokus på matematiken och kopplar ihop 
det med barnens möjligheter att nå målen i grundskolan. Matematik är ett grundämne som 
många elever inte når målen i när de går ut grundskolan, 28 % på Transtenskolan och 20 % 
på Folkasboskolan. Elevenkätens resultat visar att det finns en koppling mellan den låga 
måluppfyllelsen totalt i matematikämnet och elevernas självförtroende och upplevda 
förmåga i matematik. 

En stor andel av eleverna som har svenska som andraspråk når inte målen i ämnet. På 
samtliga skolor där det finns elever som läser svenska som andraspråk är det det ämnet som 
flest elever inte når målen i. Att inte ha språket ser verksamheterna påverkar 
måluppfyllelsen i alla ämnen och samtliga mångkulturella skolor lyfter behovet av att möta 
de flerspråkiga elevernas behov i alla ämnen och under hela skoldagen. Här ser flera av 
skolorna att de behöver omsätta och implementera det språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt som de deltagit i utbildning kring läsåret under 21/22. 

Enligt elevenkäten upplever nästan en fjärdedel av eleverna i förskoleklass till årskurs 2 att 
de inte får använda digitala verktyg regelbundet utan uttrycker att det sker ibland eller 
aldrig. Andelen elever som upplever att de får använda digitala verktyg regelbundet ökar 
med ålder och i årskurs 3 till 9 är det en knapp tiondel som upplever att det inte sker 
regelbundet. Här finns utrymme att fördjupa sig mer i vilka digitala hjälpmedel som skulle 
vara gynnsamt för eleverna att ha tillgång till för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö. 

Processnivå 

Verksamheterna kan i sina analyser se att fler elever har omfattande behov men också att en 
relativt stor andel av personalen inte har verktyg för att möta alla barns och elevers behov. 
Förmågan att möta alla enskilda elevers behov varierar hos personal inom och mellan 
verksamheterna. Yrkesskickligheten, professionaliteten och ledarskapet håller en ojämn 
kvalitet. Orsaker eller förklaringar som lyfts fram är utbildning och behörighet, didaktiska 
kunskaper, erfarenhet samt förhållningssätt och förståelse för det kompensatoriska 
uppdraget. Fokus i vissa arbetslag och kollegier hamnar på elevernas svårigheter på 
individnivå och samtalen handlar mer sällan om ledning och stimulans på gruppnivå. 

I förskolan kan man se en ojämn kvalitet på arbetslagens förmåga att se sin roll som team i 
utvecklingen av undervisningen och även inställningen till det egna professionella 
ledarskapets betydelse för hela verksamheten. Då den pedagogiska dokumentationen blir 
det redskap det är tänkt att vara för en systematik i utvecklingen av undervisningen skapas 
tillgängliga lärmiljöer och en verksamhet som har barnet och gruppen i fokus. 

Det kompensatoriska uppdraget ser såväl skolor som förskolor att man behöver arbeta mer 
med. Pedagoger och alla professioner i verksamheten ska väga upp för barns olikheter 
genom att anpassa den fysiska miljön, kommunikationen och sitt bemötande. Arbetslagen 
har kommit olika långt till exempel med att införa de "praktiska" delarna som ingår i 
tydliggörande pedagogik på förskolan och att sätta in tidiga samordnade insatser i skolan. 

Valet av förhållningssätt, attityder och arbetssätt är avgörande för alla elevers språk- och 
kunskapsutveckling. (Skolverkets översikt (2021) Greppa språket, Ämnesdidaktiska 
perspektiv på flerspråkighet). Det finns en samlad bild från verksamheterna att det inte ser 
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likvärdigt ut i alla undervisningssituationer på och mellan olika förskolor, skolor och 
fritidshem. Anpassning av undervisning och lärmiljöer sker inte alltid utifrån gruppens och de 
enskilda barnens och elevernas behov. Orsakerna verkar till viss del vara kopplat till en 
varierande systematik för att undersöka kvaliteten på undervisningen och lärandet, att 
analysera densamma och att sätta in relevanta åtgärder. Verksamheterna kan i hög grad 
delge kring utbildningsinsatser, aktiviteter och kollegiala samtal men i mindre utsträckning 
ringa in hur det märks i barnens lärande kopplat till måluppfyllelse. 

Barn och elever behöver ytterligare involveras i undervisningens planering, detta lyfts fram i 
många verksamheter som ett utvecklingsområde. Denna bild stärks också av de resultat som 
finns i elevenkäter då det kommer till upplevelsen av delaktighet och påverkansmöjlighet i 
såväl planering som arbete i respektive ämne. Arbetsgruppen som tagit fram Lärarnas 
undervisningsprocesser för årskurs 4-9 tar en tydlig riktning i framarbetat förslag då det 
kommer till att involvera eleverna i planeringen av undervisningen. Arbetet läggs upp och ser 
olika ut på kommunens fritidshem. En tydlig framgångsfaktor som ringas in är strukturerad 
och välplanerad undervisning där eleverna involverats i planeringen. Fritidshemmen har sett 
att elevernas ökade delaktighet i planering leder till ett minskat antal konflikter och mindre 
inaktivitet. Det verkar finnas en tydlig koppling mellan elevers fokus på undervisningen och 
lust att lära när eleverna upplever sig involverad i såväl planering, genomförande som 
utvärdering. 

Skolverkets tematiska kvalitetsgranskningar visar på ett utvecklingsbehov då det kommer till 
elevhälsans och pedagogernas samarbete kring elevgruppers behov samt arbete med 
stödjande strukturer som främjar lärarnas arbete med undervisningen. Undervisningens 
kvalitet behöver vara i fokus för alla skolans professioner för att möta alla elevers behov. 
Elevhälsan omnämns i liten omfattning då skolorna beskriver sitt systematiska 
kvalitetsarbete. I publikationen Vägledning för elevhälsan (Skolverket och Socialstyrelsen, 
2017) lyfts vikten av att undanröja hinder för lärande på organisations-, grupp- och 
individnivå för alla skolans professioner. 

Implementeringsarbetet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och andra 
utbildningsinsatser behöver hållas i och ägas på skolnivå. Ibland finns det mycket teoretisk 
kunskap men upplevelsen av att det faktiskt händer något med undervisningen som leder till 
ökad måluppfyllelse uteblir. I Skolinspektionens rapport Strategiskt arbete med lärares 
kompetensutveckling (2022) framkommer att det inte alltid sätts nog tydliga mål med 
kompetensutveckling och att det inte följs upp om utveckling skett i undervisningen. Det är 
också tydligt att kompetensutvecklingen i högre grad behöver utformas utifrån 
verksamhetens analyserade och identifierade behov. 

Strukturnivå 

Systematiken för att undersöka undervisningens kvalitet och fördjupa sig i de ämnen och 
områden som är problematiska finns inte i alla verksamheter. Analysen kan utvecklas på 
samtliga nivåer i förvaltningen för att bli mer träffsäker i åtgärder eller insatser som leder till 
ökad måluppfyllelse. 

Flexibilitet i arbetet med grupper och indelningar på förskolor och skolor är något som 
gynnar barnen och inlärningen. Organisationer behöver byggas med utgångspunkt i 
verksamheternas behov för att nå ökad måluppfyllelse. Resurser behöver fördelas och 
omfördelas löpande vilket inte sker i önskvärd omfattning i alla verksamheter. 

Vissa förskolor och skolor upplever sig sakna fungerande lokaler, grupprum och ytor som kan 
nyttjas flexibelt utifrån de behov som finns i barn- och elevgrupper. Dessa verksamheter 
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uttrycker att de till viss del saknar lokalmässiga förutsättningar att organisera och lägga 
schema utifrån ett pedagogiskt tänk. 

Revideringen av kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk innebär ökade 
skillnader mellan grundskolans två svenskämnen. Det som är specifikt för 
andraspråksutveckling är förstärkt och förtydligat i den nya kursplanen (Lgr 22) för svenska 
som andraspråk. Svenska som andraspråk är ett behovsprövat ämne och det är viktigt att 
rektor har ett aktuellt bedömningsunderlag att utgå ifrån vid beslutsfattandet om elevens 
behov av undervisning i svenska som andraspråk. Den kontinuerliga behovsbedömningen 
ska ske fortlöpande för att ta reda på om en elev fortfarande är i behov av undervisning i 
svenska som andraspråk, detta behöver utvecklas på en del skolor. 

Kompetensförsörjning, både rekrytering och bemanning, tar tid för ledning och kontinuitet 
uteblir när tillgång till behöriga pedagoger eller professioner i elevhälsan saknas. Samarbetet 
med Örebro universitet och att vara övningsskola fungerar bra men den nationella bristen på 
behörig personal inom vissa professioner och ämnen påverkar möjligheten till rekrytering. 

Överlämningar mellan stadier och skolor fungerar olika bra, reviderade rutiner behöver 
implementeras fullt ut. 

Översynen av modersmålsenheten och mottagningsenhetens verksamhet visar att fortsatt 
arbete krävs med struktur, rutiner och system för att 
kommunikation och samverkan med respektive verksamhet ska kunna förbättras och 
effektiviseras med elevernas behov i fokus. 

De nyanlända och flerspråkiga elevernas behov och kunskapsutveckling 
behöver på ett tydligare sätt lyftas inom respektive skolas systematiska kvalitetsarbete, så 
som i kunskapsuppföljningar och genomgångar av extra anpassningar och särskilt stöd. Detta 
för att tydligare identifiera vilka elever som är i behov av studiehandledning och särskilja 
dessa från elever som har behov av andra insatser för att nå måluppfyllelse. Samverkan 
mellan lärare och studiehandledare sker för att följa elevens utveckling. Elevhälsans 
involvering kring nyanlända elever behöver öka och verksamheten behöver i högre grad 
digitaliseras för att effektivisera kommunikation, överlämningar, samplanering och 
schemaläggning. 

2. En hög andel elever har omfattande frånvaro vilket inte blir gynnsamt för eleven. 

Skolverksamheterna ser att andelen elever med frånvaro över 10 % har ökat jämfört med 
tidigare läsår. Statistiken visar en koppling mellan frånvaro och måluppfyllelse. Upplevelsen 
att lyckas i skolan och ha en fungerande skolgång är en av de viktigaste friskfaktorerna för 
barn och ungdomar. Skolnärvaro handlar om barns och ungdomars framtidsmöjligheter och 
rätt till utbildning. 

Individnivå 

Frånvaron bland eleverna har varit hög under 2021/2022 och ökat jämfört med tidigare 
läsår. Pandemin är en del av förklaringen till ökningen men fler orsaker finns som mående 
och skolans förmåga att möta individens behov. 

Pandemin och dess restriktioner då det kommer till isolering hemma och krav på 
provtagning samt provsvar innan återgång till verksamheten har ökat frånvaron. Det har 
också funnits en oro för smitta och en giltig ursäkt för att inte gå till skolan som gjort att man 
kan ha missat de egentliga och bakomliggande orsakerna till skolfrånvaro. Individens 
frånvaro har blivit mer omfattande innan den fångats upp och fler elever har frånvaro som 
behöver följas upp. Detta i kombination med frånvaron bland personal har lett till 
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svårigheter att följa rutinerna för ökad skolnärvaro. 

Verksamheterna upplever att det finns ett försämrat mående hos många barn och ungdomar 
sett över tid och även specifikt under pandemin. Den psykiska ohälsan har ökat vilket även 
BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), vården och socialtjänsten signalerat och det tar tid att 
få behandling när det finns behov av det. Skolan har inte ett behandlande uppdrag och 
saknar kompetens för det vilket gör att samverkan är avgörande för att få till en fungerande 
helhetssituation för barnet. Det är olyckligt att samlade insatser dröjer då forskning visar att 
det är en framgångsfaktor med tidiga insatser. 

I skolornas kvalitetsplaner framkommer att elevernas resultat påverkas i negativ riktning då 
de inte får all sin planerade undervisning. Kontinuitet i undervisningen med skickliga 
pedagoger är avgörande för många elevers utveckling mot målen. Planerat stöd, 
dubbelbemanning och andra organisatoriska anpassningar, utifrån såväl gruppens som 
individens behov, har vid omfattande personalfrånvaro uteblivit. 

Pedagoger har ett ansvar att rapportera alla lektioner i kommunens digitala system Edlevo. 
Vid uppföljning på individnivå under läsåret framkommer att alla pedagoger inte har 
rapporterat alla de lektioner man ansvarar för, av olika anledningar. Orsaker till att alla 
lektioner inte rapporterats handlar om bristande rutiner på enhetsnivå och digitala system 
som inte fungerar tillfredsställande. 

Processnivå 

All personals ansvar för att uppmärksamma tidiga signaler som visar på att det är svårt för 
ett barn att ta sig till skolan tydliggörs i kommungemensamma rutiner. Trots detta får vissa 
verksamheter inte till de tidiga insatserna fullt ut och utredningar genomförs inte enligt 
åtgärdstrappan. Rutinen och arbetsprocessen fungerar inte som det är tänkt och arbetet har 
försvårats i och med ökad frånvaro bland såväl elever som personal under läsåret 
2021/2022. 

Forskning visar på vikten av att hela skolan arbetar systematiskt med att främja närvaro och 
göra tidiga insatser med individens behov i fokus (Ifous (2019) Ifous fokuserar, Skolnärvaro - 
En översikt av forskning om att främja alla barn och ungas närvaro i skolan). Elevhälsan och 
pedagogers tvärprofessionella arbete är viktigt för det främjande arbetet och det är i nuläget 
inte fullt utvecklat i alla verksamheter. Elevhälsans insteg och del i det systematiska 
kvalitetsarbetet behöver bli mer tydligt. Trygghet och delaktighet, en bra lärmiljö och 
organisatorisk medvetenhet är faktorer som gynnar skolnärvaro. Tillitsfulla relationer mellan 
lärare och elever samt anpassad undervisning efter elevernas behov, den tillgängliga 
lärmiljön, är andra delar som lyfts fram i rapporten. 

Strukturnivå 

Brister i systemet gör att den relativt okomplicerade rapporteringen av varje lektionstillfälle 
är tidskrävande. Vissa skolor har saknat tydliga rutiner som säkerställer att rapportering av 
alla lektioner sker även vid ordinarie personals frånvaro och då schemat bryts av olika 
orsaker. 

Skolorna har utmaningar i det systematiska arbetet med skolnärvaro. Förankring av Rutinen 
för att främja närvaro skiljer sig mellan olika verksamheter. Personalfrånvaro och 
bemanningen har begränsat möjligheten att följa de rutiner som finns. 

Det behöver tydliggöras och konkretiseras för pedagoger i skolan på vilket sätt de ska arbeta 
för att främja närvaro. Även barn-/elevhälsan behöver mer kompetens kring hur närvaro kan 
främjas. Den kompetens som efterfrågas är både kring olika möjliga orsaker till frånvaro; till 
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exempel funktionsvariationer och psykisk ohälsa, men också kring metoder för att främja 
närvaro. 

Samverkan med hemmet, socialtjänsten och andra aktörer fungerar inte alltid på ett för 
barnet och eleven nog gynnsamt sätt. En samsyn behövs, kring vad som är oroande frånvaro 
och vilka insatser som är aktuella. I socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen finns 
bestämmelser att en samordnad individuell plan ska upprättas när det bedöms att insatser 
kring barn och unga behöver samordnas trots detta är det ofta skolan som uppmärksammar 
och kallar till dessa möten. Samverkan behöver utvecklas på såväl kommunal som regional 
nivå för att samla expertisen kring aktuell elevs behov. 

3. En stor andel verksamheter har haft problem med bemanning både på grund av hög 
frånvaro bland personal och i vissa skolverksamheter även en hög personalomsättning. 
Detta påverkar kvaliteten i verksamheterna på ett negativt sätt. 

Individnivå 

Sjukfrånvaron bland personal inom bildningsförvaltningen har varit över 7 % av den 
sammanlagda ordinarie arbetstiden under perioden 2020-2022, med högst frånvaro under 
2022 (7,99 %). Pandemin och rådande restriktioner bedöms ha en stor påverkan. 

Personal har uppgett att de upplevt en hög arbetsbelastning när sjukfrånvaron i 
verksamheterna varit hög. Från flera verksamheter beskrivs situationen som slitsam och 
stressande kring att inte hinna planera och förbereda för kvalitativa undervisningssituationer 
som anpassats till alla barns och elevers behov. 

I rektorernas sammanställningar av medarbetarenkäten och samtal utifrån resultaten lyfter 
flera medarbetare en önskan om en ökad närvaro av rektorer i skolan för att öka 
upplevelsen av delaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt mer frekvent 
återkoppling för att stärka motivation i arbetet. 

Från några skolverksamheter rapporteras ett hårt klimat med ökat antal tillbud och 
kränkningar. Frånvaro bland personal har både lett till en minskad vuxennärvaro och ett ökat 
antal vuxna som saknar relation med eleverna. 

Goda relationer mellan lärare och elever är eftersträvansvärda. De skapar en tryggare 
lärmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för lärarna. Dessutom ger goda relationer 
mellan lärare och elever fina förutsättningar för undervisning och lärande. (Skolverket (2022) 
Så skapar du goda relationer till eleverna). 

Processnivå 
I kvalitetsplaner från skola och fritidshem beskrivs att undervisningens kvalitet blivit lidande i 
både planering, genomförande och uppföljning på grund av hög sjukfrånvaro. Detta har i 
perioder lett till att vissa pedagoger i hög omfattning fått ta ett större ansvar för 
undervisningen jämfört med grundplanering. I vissa fall har skolorna även blivit tvungna att 
ställa in lektioner utifrån bristande tillgång till vikarier. 

 

Trots en hög sjukfrånvaro bland personal har verksamheterna varit öppna och undervisning 
bedrivits på plats utifrån regeringens inriktning gällande närundervisning, för barnens och 
elevernas bästa. Med en viss andel vikarier i verksamheterna uppstår ofta en osäkerhet kring 
rutiner och omsorg och mycket tid går åt till att organisera efter nya förutsättningar, de 
pedagogiska frågorna får mindre plats. 

Att flera skolor och fritidshem har en relativt hög omsättning av personal samt en hög andel 
obehörig personal påverkar också kvaliteten i undervisningen, pedagogisk dokumentation 
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och didaktiska diskussioner. 

Förskolan har lägre personalomsättning men däremot en högre sjukfrånvaro vilket kan 
påverka undervisningens kvalitet i förskolan. 

Frånvaro i personalgrupper har påverkat möjligheten att delta i pågående 
kompetensutvecklingsinsatser. Omsättning och pågående rekryteringar har begränsat 
möjligheten för rektorer att delta i aktiviteter och insatser både på den egna skolan och på 
kommunövergripande nivå. 

Strukturnivå 

En omsättning av personal bland så väl pedagoger som elevhälsa och ledning i flera skolor 
har lett till påverkan för strukturer och rutiner. Det förändringsarbete som förvaltning och 
ledningsgrupp drivit under läsåret inom exempelvis systematiskt kvalitetsarbete, dels genom 
att implementera en ny mall för kvalitetsplaner med högre fokus på systematik och analys 
men även genom att revidera rutiner och underlag för uppföljning och rapportering under 
läsåret, har brustit i implementeringen inom verksamheter med omsättning inom ledning. 

”Ledningen spelar en central roll i samband med förbättringsinsatser, genom att organisera 
de olika villkor – som yrkesmässig förmåga, lokalt engagemang och undervisning av god 
kvalitet – som måste samverka för att en förbättring av elevresultaten ska kunna 
åstadkommas och upprätthållas.” (Vivianne Robinsson (2019) Förbättring i en 
förändringstrött skola s. 35) 

Andelen rektorer i grundskolan som genomfört rektorsprogrammet, statlig obligatorisk 
befattningsutbildning för skolledare, var 36 % under läsåret 21/22. Under läsåret 22/23 har 
andelen behöriga rektorer sjunkit till 17 %. Motsvarande siffra på förskolan är att 80 % av 
rektorerna genom gått utbildningen. På tre av kommunens sju skolor har rektorer slutat 
under föregående eller nuvarande läsår och för två av dessa verksamheter pågår rekrytering 
oktober 2022. 

Hallsbergs kommun har näst lägst andel behöriga lärare i länet. Andelen legitimerade lärare 
varierar mellan skolenheterna. 

Page 116 of 128



Bildningsförvaltningen, Kvalitetsplan 22/23 45(46) 

 

 

Identifierade utvecklingsområden och planerade insatser 

1. Verksamheterna fullföljer sitt kompensatoriska uppdrag och möter alla barns och elevers 
behov. 

A. Barn och elever involveras och görs delaktiga i undervisningen i större omfattning 

Planerade insatser: 

• Implementering av Lgr 22. 

• Samtal och diskussioner för att skapa samsyn och förståelse kring barns- och elevers 
delaktighet. 

• Utveckla mall för medarbetarsamtal med tydlig koppling till hur pedagogerna arbetar 
med delaktighet. 

• Pedagogisk dokumentation i förskolan utvecklas. 
• Det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet fortsätter att implementeras på alla 

skolor med stöd av en implementeringsplan. 

• Pedagogers rutiner för undervisningsprocessen 4-9 utprovas och justeras under 
läsåret. 

B. Pedagogisk dokumentation och planering behöver utvecklas för att möta alla barns och 
elevers behov. 

Planerade insatser: 

• Pedagogisk dokumentation i förskolan utvecklas. 

• Det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet fortsätter att implementeras på alla 
skolor med stöd av en implementeringsplan. 

• Arbete i skolans rektorsgrupp för att motverka könsskillnader i skolresultat. 

• Pedagogers rutiner för undervisningsprocessen 4-9 utprovas och justeras under 
läsåret. 

• Kravframställan och sedan beslut om lärplattform under läsåret 2022/2023. 

C. Tvärprofessionellt arbete och samverkan organiseras, struktureras och möjliggörs i alla 
verksamheter för ökad likvärdighet. 

Planerade insatser: 

• Specialpedagogiska insatser/handledning och verksamhetsbesök på förskolan 
utvecklas. 

• Strukturera och förtydliga arbetet i barnhälsoteamen. 

• Handbok för elevhälsan blir ett levande dokument som stöd i arbetet för rektor och 
elevhälsan. 

• Arbetet fortsätter enligt planerade och beslutade insatser i Barn- och 
elevhälsoplanen. 

D. Handlingsplaner, extra anpassningar och särskilt stöd dokumenteras och följs upp 
systematiskt. 

Planerade insatser: 

• Resultatkonferenser genomförs terminsvis på skolnivå. 

• Temaredovisning 2 och 4 görs enligt planering. 

• Utveckling och digitalisering av förskolans dokument Handlingsplan. 

• Kravframställan och sedan beslut om lärplattform under läsåret 2022/2023. 

• Arbetet fortsätter enligt Barn- och elevhälsoplanens insatser inom området 
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anpassningar och särskilt stöd, avsnitt 5. 

E. Strukturer och rutiner för mottagande och fortsatt utbildning för nyanlända och 
flerspråkiga elever behöver utvecklas. 

Planerade insatser: 

• Rutin för överlämning och de fortsatta insatserna kring nyanlända och flerspråkiga 
elever färdigställs och implementeras. 

• Rutiner för behovsbedömning och tilldelning av studiehandledning utifrån elevers 
behov behöver systematiseras. 

• Skolverkets nya framskrivningar gällande behovsprövning av svenska som andraspråk 
implementeras under läsåret. 

• Planering, genomförande och uppföljning mellan studiehandledare och lärare med 
gemensamma elever behöver utvecklas. 

• Dokumentation av kartläggningar behöver göras tillgängliga för berörda parter. 

• Kravframställan och sedan beslut om lärplattform under läsåret 2022/2023. 

Mäts genom: 

• En ökad andel elever som når behörighet till gymnasiet i årskurs 6 och 9. 

• En ökad andel elever som får betyg i alla ämnen. 

• En ökad meritpoäng i årskurs 6, 7, 8 och 9 samt en minskad skillnad mellan pojkars 
och flickors resultat. 

• En ökad upplevelse hos eleverna av delaktighet i undervisningen som mäts via 
elevenkäten. 

2. Verksamheterna arbetar systematiskt med att främja närvaro och förebygga frånvaro. 

Planerade insatser: 

• Rutin för rapportering av frånvaro på skolnivå finns och används i vardagen. 

• Rutin för att främja närvaro revideras och implementeras. 

• Utifrån en helhetsbild av barnet stärka samverkan med närliggande myndigheter och 
externa verksamheter, SIP. 

Mäts genom: 

• Att andelen elever som har en frånvaro som överstiger 15 % minskar. 

• En ökad andel elever som når behörighet till gymnasiet i årskurs 6 och 9. 

• En ökad meritpoäng i årskurs 6, 7, 8 och 9. 

3. Ökad kontinuitet, kompetens och behörighet i verksamheterna. 

Planerade insatser: 

• Att aktiviteter genomförs enligt planering i Kompetensförsörjningsplan 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån handlingsplan och riskbedömning utvecklas i 
verksamheterna och inom förvaltningen. 

Mäts genom: 

• Ökad andel behöriga förskollärare, fritidspedagoger och lärare samt rektorer som 
genomgår det statliga rektorsprogrammet. 

• Minskad omsättning av personal i skolor och fritidshem. 
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Bilaga 1 
 
 

Lista över interna dokument som kompletterar kvalitetsplanen 
Barn- och elevhälsoplan 

Handbok för elevhälsa 

Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning 

Bildningsförvaltningens IT-plan 

Kompetensförsörjningsplan förskola/skola 

Rutin för ökad skolnärvaro 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-10-07 Dnr:21/BIN/219

Godkännande av tillfällig ägar- och ledningskrets, Viby fristående 
förskola

Ärendebeskrivning 
Den 29 augusti inkom information från skolchef för Viby fristående förskola I ur och skur att en 
tillfällig förändring skett i ägar- och ledningskretsen. Information gavs om att kyrkoherde, Benjamin 
Lundqvist, är tjänstledig under perioden 220817-230101. Under perioden ersätts Benjamin av 
kyrkoherde Torbjörn Edebol.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås godkänna tillfällig ägar- och ledningskrets för Viby förskola I ur och skur (i 
Viby by församlingshemmet 143, 694 95 Vretstorp)

Ärendet 
Utifrån den tillfälligt förändrade ägar- och ledningskretsen har förvaltningen prövat om kretsen 
fortsatt lever upp till ställda krav kring insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Torbjörn 
Edebol kan uppvisa både utbildning och erfarenhet inom så väl arbetsrätt som ekonomi samt 
rektorsutbildning. Därutöver har lämplighet prövats genom utdrag ur belastningsregistret samt 
kreditupplysning. Förvaltningen gör utifrån detta bedömningen att ägar- och ledningskretsen för Viby 
fristående förskola fortsatt är lever upp till ställda krav och föreslår nämnden att godkänna den 
tillfälliga ägar- och ledningskretsen.

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 Stenmark

Förvaltningschef Kvalitetsutvecklare
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-10-07 Dnr:22/BIN/227 

Fritidsgårdsverksamhet Verdandi

Ärendebeskrivning 
Efter årsskiftet 2022/2023 planeras för att driften av fritidsgården på Stocksätterskolan, som i 
dagsläget drivs av Verdandi, övergår i kommunal drift. Idag betalar Hallsbergs kommun ett bidrag till 
Verdandi för att de driver verksamheten på Stocksätterskolan. Förvaltningschef föredrar ärendet.  

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås besluta att nuvarande bidrag för drift av fritidsgårdsverksamhet övergår 
till budget för drift av fritidsgård i kommunal regi från och med 2023. 

Ärendet 
I nuläget driver Hallsbergs kommun fritidsgården Kuben och har precis startat upp ett projekt med 
fritidsgårdsverksamhet i Pålsboda. Eftersom lokalfrågan ännu inte är löst i Pålsboda så skjutsar nu 
barn och ungdomar från Pålsboda till Hjortkvarn två gånger i veckan, onsdagar och fredagar, där 
verksamhet bedrivs i de lokaler som annars nyttjas av Hjortkvarns IF:s fritidsgård. Det är kommunen 
som äger de lokalerna. 

Efter årsskiftet 2022/2023 planeras för att driften av fritidsgården på Stoksätterskolan, som i 
dagsläget drivs av Verdandi, övergår i kommunal drift. Idag betalar Hallsbergs kommun ett bidrag till 
Verdandi för att de driver verksamheten på Stocksätterskolan. De medlen kommer att kunna täcka 
behovet av persona för vidare drift i kommunal regi, preliminärt 1,5 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 Anders Wiiand

Förvaltningschef T.f. fritidschef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
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Barnkonsekvensanalys 
för barn 0–18 år 

 
 

  

    

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats 

Bildningsförvaltningen/fritidsavdelningen 

Planerad åtgärd/beslut 
Ange planerad åtgärd/beslut 

Att fritidsgårdsverksamheten på Stocksätterskolan övergår i kommunal drift. 
 

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas? 

- De medel som idag går till bidrag för driften av fritidsgårdsverksamhet i Verdandis regi ska tillfalla 
fritidsavdelningens budget för verksamhet i kommunens regi.  

 
Vilka barn berörs? 

Barn och ungdomar i Hallsbergs kommun, främst boende på norra sidan av Hallsberg. 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas 

Fritidsgårdens främsta mål är att ge barn och ungdomar i ovan nämnda område en meningsfull fritid som bygger 
på deras behov, intresse, idéer och erfarenheter. Detta ska ske i en trygg miljö med trygga vuxna med rätt 
kompetens för arbetet. Verksamheten ska främja deras kreativitet och förmåga till kritiska tänkande. Barnen och 
ungdomarna ska få möjlighet till inflytande på verksamheten. Verksamheten på fritidsgården kommer att 
genomsyras av icke formellt och informellt lärande. Fritidsgården kommer vara en plats där barnen och 
ungdomarna erbjuds aktiviteter som ger mervärde och glädje i deras liv men också som har en pedagogisk och 
fostrande roll. 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt 

Artikel två: På fritidsgården är alla barn och ungdomar välkomna oavsett etnicitet, livsåskådning eller politiska 
åsikter. All form av diskriminering eller kränkning beivras.  
Artikel 3: Då det är ett bostadsområde där det bor många barn och ungdomar samt att det finns en skola där 
bedöms det att det är utifrån barnens bästa att man bedriver fritidsgårdsverksamhet utifrån ovan nämnda mål och 
riktlinjer. Det är verksamhet som är främjande för deras fortsatta utveckling till trygga, stabila och välfungerande 
vuxna individer.  
Artikel 6: En fritidsgård belägen på den norra sidan av Hallsberg bedöms som ett viktigt stöd i barns och ungdomars 
utveckling.  
Artikel 12: På fritidsgården finns det goda möjligheter att vara med och påverka verksamheten och beslut som rör 
denna. Barnen och ungdomarna får lära sig hur demokratiska processer går till och hur man kan påverka sitt liv och 
beslut som tas som berör barn och ungdomar.  
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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/barnkonsekvensanaly
s.878.html 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-10-07 Dnr:22/BIN/8 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 25 oktober redovisas inkomna anmälningar om befarad 
kränkande behandling enligt skollagen 6 kap 10 § till huvudman perioden 2022-10-04 – 2022-10-24. 
På beredningsutskottets sammanträde 11 oktober sker en delredovisning till huvudman. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås lägga redovisningarna 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, 22-10-04-22-10-07, grundskolan
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2022-10-18 16:50 Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun

https://inloggad.draftit.se/Customer/h/hallsbergs-kommun/kb-process-hallsbergs-kommun/Statistics/ 1/1

Hallsbergs Kommun Grundskolor
Statistik

Filter 2022-10-04 - 2022-10-18

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. 

85 ärenden
29
56

Nya:
Från tidigare:

31Ej påbörjade 42Påbörjade 12Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 12

Kränkning 100% 12

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 12

Snabbutredning 33.33% 4

Utredning 66.67% 8

Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 50% 27

Han 50% 27

Utsättare
Hon 20.69% 12

Han 79.31% 46

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Sexuella trakasserier 7.46% 5

Psykosocial 7.46% 5

Fysisk 29.85% 20

Diskriminering 2.99% 2

Verbal 25.37% 17

Trakasserier 2.99% 2

Text/bild 4.48% 3

Ej angivet 19.4% 13

Skolor

7.41% 4

14.81% 8

27.78% 15

16.67% 9

18.52% 10

5.56% 3

9.26% 5

Page 128 of 128


	ba477343-8270-4f9b-b30b-2c78d9e52cc0.docx
	Ärendebeskrivning
	Ärendebeskrivning
	Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 118 2022)
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 119 2022)
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 120 2022)
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 121 2022)
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 122 2022)
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 123 2022)
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 124 2022)
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 125 2022)
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendet i korthet
	Ärendebeskrivning
	Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 127 2022)
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Ärendet i korthet
	Anmälningar
	Ärendebeskrivning

	388bffb7-db95-4bfc-ad23-946735d77b88.docx
	5ffaaa7d-c20f-48e0-8edb-74bc8ba535ee.pdf
	Blad1

	cbdede5d-f921-416f-bd0a-9403519fb067.pdf
	Blad1

	3d644ecb-0e54-4e58-8569-c51cae986f47.docx
	14afbd7e-f5ee-4f83-9e3a-d55930fccdd1.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	f5c9a485-6c3c-4fc3-9c17-3f20366994c3.pdf
	Förskoleomr 1 - 1
	Förskoleomr 1 - 2

	01ef96a0-6b66-4738-8b6e-756d11438a03.pdf
	Förskoleomr 2 - 1
	Förskoleomr 2 - 2

	86bc1ff3-fa6f-4940-8e85-caf8f42e6e31.pdf
	Förskoleomr 3 - 1
	Förskoleomr 3 - 2

	66689f89-1175-4771-87af-4006bf9418a0.pdf
	Pålsboda-Hjortkvarn förskola 1
	Pålsboda-Hjortkvarn förskola 2

	6c0ff65f-6465-428f-bb4e-10e113f96159.pdf
	Vretstorp - Östansjö förskola 1
	Vretstorp - Östansjö förskola 2

	960c574c-754a-46a9-8aa1-f03f6b7f6251.pdf
	Sköllersta förskola 1
	Sköllersta förskola 2

	629ea92b-5701-461c-8951-62e61ed36304.pdf
	Folkasbo 1
	Folkasbo 2

	b5d86e45-9f4f-498d-bb5c-717d91ad53a2.pdf
	b439d006-ea9d-4a5b-94f8-b3523f514925.pdf
	9547c17f-0346-4f1c-8cba-3207ac229224.pdf
	486c725b-3866-4672-9f46-59786170f8b5.pdf
	b6237e24-524e-4c90-815f-4dc49aead568.pdf
	a1756a46-e336-429f-aad6-bd852e261ab0.docx
	e499566f-3eed-4e68-8aa7-6e0985a526e9.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	e171d46f-d8dc-497f-99f6-9547ecae3b56.pdf
	d0e8ca25-7a69-4f78-b4c8-342bf55a1591.pdf
	b6720f80-6c68-49c0-9da1-4fde0e93a245.docx
	4d66f7b6-255e-423c-985e-09b7d3824097.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	bb7419ca-7515-4c66-ace2-884832bebc6a.docx
	d020f480-2d1e-4211-9f98-0f45eb8acb71.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	bc82e58f-397a-421a-9d95-e31aff2dbd72.docx
	e60c0709-78f3-421f-ae38-febdda8a58a1.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	6975f495-cbef-45e3-b6be-ec73eb1f20ae.pdf
	b197d54a-de51-4438-a136-e8007e1115ef.docx
	ed4bc554-daf8-4e5a-82b4-ac65dd8d31a2.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	f54c30db-1af3-47f4-9911-9c79150f090d.docx
	ccabed1f-b647-421f-bbd4-c8ae7b2c5dcd.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	91c45797-59bf-4e45-b391-64a6ec58c8e4.pdf
	81816cff-6bb2-4aa5-a667-a76a3cc807a6.docx
	8812ffab-e2ec-4c06-b218-1873aebeb381.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	dee53541-721a-40f8-8dca-d6bed640857a.pdf

