
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

 Bildningsnämnden 
Tid Plats 
08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern  

Övriga 
 

Catharina Lindvall-Scharmer (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Ines Hadziosmanovic (Ekonom) §§17-21
Kjell Gunnarsson (Administrativ samordnare) §§17-21
Madelene Wistrand (Verksamhetschef elevhälsan) §§18-19
Lenita Birath (Enhetschef individ- och familjeomsorg SAF) §18
Sepher Mohammadi (Familjecoach) §18

Protokollet innehåller paragraferna §§17-31

Ordförande _________________________________________________________________
Ola Ström

Justerare _________________________________________________________________
Andreas Tranderyd

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Jessica Erichsen (S)
Sören Pettersson (V)
Mattias Vikingsvärd (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Ola Ström (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Andreas Tranderyd (MP) (2:e vice ordförande)
Oscar Lundqvist (SD)
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Ulrika Björklund (C)
Ebba Leandersson (SD)
Karl Fröberg (C)
Annika Svensson (M)
Helén Svensson (MP)  ersätter Malin Karlsson 
(M)

Page 1 of 94



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning
1. Ordförande Ola Ström (S) förklarar mötet öppnat
2. Tjänstgörande ersättare
Helén Svensson (MP) ersätter Malin Karlsson (M)
3. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden
4. Ingen anmälan om jäv
5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Andreas Tranderyd (MP) till justerare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 18 - Information om samverkansteamet 
(22/BIN/123)

Ärendebeskrivning 
I projektansökan om samverkansteamet finns beskrivet hur projektet ska rapporteras till 
nämnd. Detta är andra delrapporten och avser tiden från juni till december 2022.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 16 2023) 
Ärendet kommer att föredras av representanter från bildningsförvaltningen och social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen på nämndens sammanträde 28 februari.
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ärendet föredras av Madelene Wistrand, Lenita Birath och Sepher Mohammadi, som 
informerar nämnden om projektet fortlöper.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut 
Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Samverkansteamet delrapport 2
 Samverkansteamet delrapport 2

Paragrafen är justerad
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Information om samverkansteamet
§ 18
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/BIN/123 

Information om samverkansteamet  

Ärendebeskrivning 
I projektansökan om samverkansteamet finns beskrivet hur projektet ska rapporteras till nämnd. 
Detta är andra delrapporten och avser tiden från juni till december 2022.  

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Denna rapport är en del i att redovisa samverkansteamets arbete juni till december 2022. Projektet 
pågår från augusti 2021 till december 2023. 

Social och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har fått medel ur kommunens 
investeringsfond för finansieringen av samverkansteamet. Arbetet kommer att fokusera på insatser 
till elever som har en begynnande oroande frånvaro i skolan samt deras vårdnadshavare. 
Samverkansteamet ska fokusera på att öka närvaron i skolan och på sikt bidra till en ökad delaktighet 
i samhället och framtida hälsa. Arbetssättet ska syfta till att brygga glappet mellan skolan och 
hemmet, att lyfta barnet/elevens perspektiv i hemmet och i skolan, och att kunna ge stöd till 
familjerna utanför skolan. 

Familjecoacherna som arbetar i projektet har arbetat främst med Folkasboskolan; Långängsskolan 
och Stocksätterskolan men finns även på andra skolor.  

I denna rapport kommer projektets arbete beskrivas samt en del statistik kring ärenden presenteras. 
Syftet är att beskriva nuläget inom projektet och se över om justeringar behöver ske. 

Delrapporten bifogas handlingarna. 

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall Scharmer Madelene Wistrand

Förvaltningschef Verksamhetschef för elevhälsan

Bilagor
Samverkansteamet delrapport 2
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1 Inledning  
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har fått medel ur kommunens 

investeringsfond för finansieringen av samverkansteamet. Projektet pågår från augusti 2021 till 

december 2023.  Arbetet kommer att fokusera på insatser till elever som har en begynnande 

oroande frånvaro i skolan samt deras vårdnadshavare. 

Enligt projektansökan ska redovisning ske till berörda nämnder vid årsskiftet 2022-2023. Denna 

rapport är en del i att redovisa samverkansteamets arbete från juni 2022 till och med januari 2023.  

2 Uppdrag och syfte 
Samverkansteamets arbete har utvärderats av styrgruppen i maj 2022 och  i årsskiftet 22/23. 

Styrgruppen ansvarar för att respektive nämnd är informerad.  

Syftet med denna rapport är att beskriva nuläget inom projektet och se över om justeringar behöver 

ske.  I rapporten används både samverkansteam och familjecoacher som beskrivning på de 

projektanställda 

3 Beskrivning av nuläge 

3.1 Projektledning  
Styrgruppen för projektet har mötts två gånger under hösten. I samtalen har fokus varit på hur 

projektet förankras och hur familjer får ta del av stödet. Rekryteringen av familjecoacher har också 

varit i fokus, samt hur de engageras i arbetet med att främja närvaro. I styrgruppen har 

förvaltningschefer från social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt bildningsförvaltningen 

deltagit, verksamhetschefer för Individ- och familjeomsorgen samt förskola/skola och enhetschefer 

för Barn- och familjeenheten samt elevhälsa.  

Arbetsgruppen har haft möten ca en gång i månaden under hösten 2022. Från Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen deltog enhetschef och från Folkaboskolan; rektor, Långängskolan; 

kurator och familjecoacherna.  Arbetsgruppen har pratat om ärendegång och hur arbetet fortskrider.  

Arbetsgruppen har även pratat om hur man kan motivera familjer att ta emot hjälp från 

samverkansteamet.  Rutiner och ärendegång har under hösten 2022 klarnat och fungerar idag bra. 

3.2 Personal  
Samverkansteamet består av en socialpedagog som arbetat heltid sedan oktober 2021. Socionomen 

som arbetat i projektet sedan januari 2022 har avslutat sin tjänst i september 2022. Sedan dess har 

en ny person sökts efter men vi har inte kunnat rekrytera någon behörig än. Annons är ute i januari 

för andra gången.   

3.3 Förankring 
Familjecoach närvarar på EHT varannan vecka på Folkasboskolan och Långängsskolan. På övriga 

skolor har familjecoachen enstaka ärenden, men närvarar inte regelbundet på EHT.  
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Det är viktigt att mentorer och pedagoger har kännedom om rutinen för att främja närvaro och på 

vilket sätt familjecoacher kan hjälpa till när det finns en begynnande frånvaro. Även om elevhälsan 

har kännedom om projektet ser vi att det finns en utmaning i att alla pedagoger ska känna till 

projektet och kunna erbjuda och motivera familjer att ta emot stöd. Familjecoacherna har deltagit i 

samverkansdagar med elevhälsa och Individ- och familjeomsorgen, projektet kan anses vara välkänt 

både inom elevhälsa och IFO.  

Projektet behöver annonseras på kommunens hemsida. 

3.4 Arbetssätt  
Ärendegången, som beskriver hur familjer får kontakt med samverkansteamet, har utarbetats 

utifrån Folkasboskolans arbete med Rutin för att främja skolnärvaro. Samverkansteamets insats 

riktar sig till familjer där eleven befinner sig på steg 3 i frånvarotrappan, d v s när mentor/klasslärare 

gjort första kartläggningen och eleven lyfts vidare till EHT.  

När en insats från samverkansteamet påbörjas så görs det två kartläggningar, en är en SRAS-

kartläggning (school refusal assessment scale), denna göra med båda barn/elev och vårdnadshavare. 

Den andra kartläggningen är en perceptionskartläggning som visar om barnet har några 

perceptionsavvikelser. Efter detta skriver familjecoacherna tillsammans med klienten in mål för 

arbetet, för att göra det tydligt vilka mål som ska nås för barn/elev, skola och andra berörda partner. 

Om samverkansteamet upplever att familjerna behöver en större insats via familjeteamet så 

kontaktar familjecoacherna socialhandläggarna direkt eller ber familjerna ansöka om en insats via 

socialtjänsten. Idag har samverkansteamet tagit hjälp eller slussat vidare 5 familjer till familjeteamet. 

Arbetssättet utvecklas hela tiden. Familjecoacherna fortsätter tillsammans med arbetsgruppen och 

styrgruppen att fundera kring projektets praktiska genomförande och gör löpande förändringar så 

att så många som möjligt ska få ta del av stödet. Familjecoacherna har regelbunden handledning av 

Magelungen.  

3.5 Genomförda insatser  
Här redovisas ärenden från en av familjecoacherna, förutom dessa startade den andra 

familjecoachen upp 3 ärenden och avslutade dem innan hon slutade.  

 

 

 

 

 

 

 

Totalt uppstartade ärenden 18 

Med i statistiken nedan 11 

Hemmavarande (Elever med ingen närvaro) (ej med i statistik) 4 

Slutat årskurs 9 (Ingen statistik tillgänglig) 2 

Ej tillgång till statistik på skolan 1 

Avslutade 6 
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Röda stapeln är hur frånvaron sett ut de senaste 6 månaderna innan insatsen hos familjecoacherna 

påbörjades. Blåa stapeln är hur frånvaron sett ut 4-8 månader efter insatsen hos familjecoacherna påbörjades. 

Analys av resultatet är det är mer framgångsrikt att jobba förebyggande för att minska motståndet 

hos barn och familjer att vilja ta emot hjälp. Därmed kan längden av arbetet kortas ner samt resultat 

utifrån skolnärvaron förbättras.  

Familjer har fått fylla i en enkät kring hur de upplever familjecoachernas arbete. Detta är just 

påbörjat så statistik för detta kan inte visas än, då de är för få.  

 

3.6 Statistik kring anmälningar/ansökningar och skolfrånvaro 
Antal ansökningar/anmälningar som inkommit.  

2022 Barn- och unga 

 

          

Jan 

         

Feb 

      

Mars 

       

April 

 Ansökningar 6 7 10 3 

 Anmälningar 75 82 136 125 

 Inledda utredningar 28 23 38 32 

 Orsak oro för barn och ungdom – 

skolfrånvaro1 

0 2 1 3 

 Hur inkom anmälan?         

 Skola/förskola 12 21 26 24 

      

  

 
1 Avser anmälningar där ”skolfrånvaro” är huvudorsaken till oro.  
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    Maj   juni  juli  Aug 

 Ansökningar 9  5  9  3  

  Anmälningar          86          91          70       84 

  Inledda utredningar 23 31 19 23 

  Orsak oro för barn och ungdom – 

skolfrånvaro 

5 2 0 1 

  Hur inkom anmälan?     

  Skola/förskola 36 11 1 6 

      

   Sept Okt Nov  Dec 

 Ansökningar 7 3 7 3 

 Anmälningar 100 109 108 78 

 Inledda utredningar 34 24 14 16 

 Orsak oro för barn och ungdom – 

skolfrånvaro 

2 4 0 1 

  Hur inkom anmälan?     

 Skola/förskola 20 26 21 12 

 

 

 

Antal elever med total frånvaro över 15% under 50% 

Skola 18 aug-15 sep 18 aug-14 okt 18 aug-10 nov 18 aug-12 dec 

Folkasboskolan 100 97 94 110 

Fredriksbergskolan 52 34 33 34 

Långängskolan 128 94 83 89 

Sköllersta skola 34 23 16 18 

Stocksätterskolan 64 61 44 55 

Transtenskolan 144 138 121 125 

Östansjö 21 19 19 20 

TOTALT 543 466 410 451 

4 Analys och tolkning 
Samverkansprojektet upplevs vara igång och har fungerande rutiner för sitt arbete. Därmed har 

fokus kunnat flyttas till vilka elever/familjer som tas emot för arbetet.  

Flertalet av de elever som fått hjälp har fått en bättre närvaro i skolan. Särskilt de som har en 

begynnande skolfrånvaro.  
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Behovet av samverkansprojektet är fortfarande stort när man ser till antalet elever som har 

begynnande skolfrånvaro. Statistiken visar inte på att problematiken minskat.  

Vi ser att behovet av insatser för elever med hög skolfrånvaro behövs som en komplettering till 

samverkansprojektet. Samverkansprojektet ska inte arbeta med behandling i enskilda ärenden.  

De elever och familjer där vi ser att arbetet gått framåt, har gynnats av en fungerande samverkan 

mellan socialtjänst och skola. På det sättet har även projektet bidragit till att förändra samarbetet i 

de redan befintliga verksamheterna.  

Samverkansprojektet har även bidragit med kunskap om hur skolan arbetar med rutinen för att 

främja närvaro, och vi ser ett behov av att förtydliga arbetet och revidera rutinen.  

5 Slutsatser och rekommendationer 
Fortsätta arbetet som tidigare. Kunna erbjuda samverkansteamet till alla skolor i kommunen, särskilt 

när vi rekryterat en till familjecoach.  

Stärka skolans personal, elevhälsa och pedagoger, i att se tidiga tecken på oroande frånvaro så att vi 

kan arbeta tidigt och förebyggande. Här tänker vi att en reviderad rutin för att främja närvaro är 

viktig.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Exempel på ärendegång på Folkasbo 
 

Ärendegång 

 

 
 

Fas 1: Eleven lyfts på EHT utifrån frånvaro. Elevhälsan kommer gå igenom de elever vars 

närvaro i skolan försämrats eller förblivit oförändrat trots skolans rutinmässiga arbetssätt. Om 

eleven är i steg fyra i frånvarotrappan kommer ärendet att gå vidare till fas två i 

ärendegången. 

  

Fas 2: Om insatsen bedöms aktuell tas medgivande och möte bokas med FC och 

mentor/elevhälsa. Kurator, rektor eller någon ansvarig i elevhälsan, kommer att kontakta FC 

för att uppmärksamma de elever som kan vara aktuella för FCs insats. Om FC accepterar 

ärendet fortsätter ärendet till fas 3 i ärendegången. 

 

Fas 3: Första möte med familj och skola. Föräldrarna tackar ja eller nej till insatsen. 

Förslag: Göra en överenskommelse med föräldrar. Mentorerna eller någon från 

elevhälsan bokar in ett uppstartsmöte med familjen och barnet ska få frågan om hen vill vara 

med på uppstartsmötet eller om barnet/ungdomen vill möta upp FC själv tillsammans med 

mentorn eller någon från elevhälsan. På uppstartsmötet kommer någon personal från 

elevhälsan eller mentorn samt FC att delta. Där kommer familjen att bli informerad om 

insatsen och hur arbetet kommer att se ut. Familjen och barnet kommer tacka ja eller nej till 

insatsen. Insatsen kommer att vara tidsbestämd på fyra veckor. Efter fyra veckor kommer 

uppföljningsmöte att ske tillsammans med familjen, barnet, FC, mentorn samt någon från 

1. Eleven lyfts på EHT 
utifrån frånvaro.

2. Om insatsen bedöms 
aktuell tas medgivande och 

möte bokas med FC och 
mentor/elevhälsa.

3. Första möte med familj 
och skola. Föräldrarna 
tackar ja eller nej till 

insatsen. Förlag: göra en 
överenskommelse med fldr. 

4. Möjlighet att följa upp 
insatsen på EHT varannan 

vecka. Samtidigt har FC 
kontakt med mentor i det 

dagliga. 

5. Utifrån 
överenskommelse/mål som 

sätts med fldr avslutas 
insatsen, eller hänvisas 

vidare till annan instans. 

6. Återkoppling på EHT av 
avslutad insats. 

Page 15 of 94



 
Datum 

2023-01-31 
      

      
Sida 

9(9) 

 

 

elevhälsan för att diskutera om ytterligare förlängning i insatsen ska tillkomma. Om familjen 

tackar ja kommer FC att boka in ett möte med enbart familjen där FC kommer att påbörja en 

kartläggning kring situationen i sin helhet. Ärendet tas vidare av FC.  

 

Fas 4: Möjlighet att följa upp insatsen på EHT varannan vecka. Samtidigt har FC 

kontakt med mentor i det dagliga. FC kommer delta på EHT mötena varannan vecka för att 

följa om ärendena och få nya ärenden. FC kommer ha kontinuerlig kontakt med mentorerna 

gällande insatsen. Större uppföljningsmöten kommer att tillkomma tillsammans med familjen 

och respektive ansvarig personal insatt i insatsen.  

 

Fas 5: Utifrån överenskommelse/mål som sätts med föräldrar avslutas insatsen, eller 

hänvisas vidare till annan instans. En bedömning kommer att göras om hur insatsen 

kommer att avslutas. De familjer som FC ser behöver mer omfattande stöd kommer FC 

resonera vad för stöd som familjen behöver, och hur kontaktvägar bäst tas för att en större 

insats skall komma igång.  

 

Fas 6: Återkoppling på EHT av avslutas insats. När en insats avslutas sker en återkoppling 

och utvärdering av FC till EHT, en sammanfattning av insatsen kommer att skrivas och 

läggas in i elevens elevakt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 19 - Patientsäkerhetsberättelse 
(23/BIN/41)

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen för året 2022 ska antas av bildningsnämnden.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 17 2023) 
Ärendet kommer att föredras av verksamhetschef Madelene Wistrand på 
bildningsnämndens sammanträde 28 februari.
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Madelene Wistrand föredrar ärendet. Bildningsnämnden är också vårdgivare.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att anta patientsäkerhetberättelsen för 2022.

Beslut 
Bildningsnämnden antar patientsäkerhetberättelsen för 2022.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse patientsäkerhetsberättelse 2022
 Patientsäkerhetsberättelse 2022

Expedieras till  
Verksamhetschef elevhälsan

Paragrafen är justerad
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Patientsäkerhetsberättelse
§ 19

23/BIN/41
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2023-02-09 Dnr:23/BIN/41 

Patientsäkerhetsberättelse 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen för året 2022 ska antas av bildningsnämnden.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås anta patientsäkerhetberättelsen för 2022. 

Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) är vårdgivaren ansvarig för patientsäkerheten i sin hälso- 
sjukvårdsverksamhet. Vårdgivaren i elevhälsan är lika med skolans huvudman, och därmed 
bildningsnämnden. 

” Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 
framgå
   1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
   2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
   3. vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.” (PSL 3 kap. 10 §) 

Elevernas delaktighet i patientsäkerhetsarbetet framgår i patentsäkerhetsberättelsen. I arbetet med 
patientsäkerhetsberättelsen tar bildningsförvaltningen hänsyn till artikel 24 i barnkonventionen. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Madelene Wistrand

Förvaltningschef Verksamhetschef för elevhälsan

Bilagor
Patientsäkerhetsberättelse 2022
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Kontakt
E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av: Bildningsnämnden
Datum:  
Ärendenummer:      

Patientsäkerhetsberättelse
För elevhälsans medicinska och psykologiska insats, 
bildningsförvaltningen. 
Avser år 2022
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Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet 
hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. 
Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig 
senast den 1 mars varje år.

Under året 2022 har avvikelsehanteringen utvecklats. Under året har 44 avvikelser 
rapporterats, varav 17 bedömts som en risk för lindrig vårdskada eller lindrig 
vårdskada. Övriga avvikelser berör annan verksamhet (8 st), eller ska omfattas av 
det systematiska kvalitetsarbetet (18 st). En avvikelse var ej en avvikelse, men 
hann att noteras som en sådan och finns därför med i statistiken.   

Eftersom flera avvikelser berör andra verksamheter finns behov av att arbeta 
systematiskt med samverkan. Under året har samverkan med socialtjänst stärkts 
genom olika insatser.

Under året 2022 har logg-kontroller införts med syfte att granska vilka som har 
läst journaler. 

Kommunikationen mellan skolsköterskorna i verksamheten har främjats dels 
genom kategoriträffar där gemensamma medicinska frågor diskuterats, och 
genom avstämningsmöten varje vecka för att stämma av kommande vecka 
gällande bemanning och andra utmaningar i verksamheten. 

Psykologerna har kategoriträffar där likvärdighet är ett viktigt tema. Möten mellan 
skolsköterskor och psykologer har skett med syfte att diskutera insatser där 
samverkan stärker likvärdighet i verksamheten till exempel vid remisshantering.  

Till nästa år behöver arbetet med säkra lokaler och säker utrustning slutföras, 
genom att göra färdigt den inventering som påbörjats under 2022. Arbetet för 
likvärdighet ska fortsätta; genom framtagande av rutiner där det behövs och att 
fortsätta med de forum som finns för dialog och planering av verksamheten. 
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GRUNDLÄGGANDE 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER 
VÅRD
För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” 
och det nationella målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har 
fyra grundläggande förutsättningar identifierats i den nationella handlingsplanen 
för ökad patientsäkerhet. Nedan beskrivs hur bildningsnämnden i Hallsbergs 
kommun arbetar med detta. 

1 Engagerad ledning och tydlig styrning

1.1 Övergripande mål och strategier
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) upprätthålls.

SFS 2010:659, 3 kap. 1 §

1. Vårdgivaren eller den som leder socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet 
ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och stärka 
verksamhetens kvalitet

2. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet inom LSS ska 
med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera och följa upp, utvärdera 
och förbättra verksamheten

3. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
ange hur uppgifterna som ingår i arbete med systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten.   

SOSFS 2011:9, 3 kap. 1–3 §

Elevhälsans medicinska insats förkortas EMI och ingår som en medicinsk del i 
skolans elevhälsa. Verksamheten inom EMI i Hallsbergs kommun vilar på och styrs 
dels via skollagen med Skolverket som förvaltningsmyndighet, dels via hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) med Socialstyrelsen som förvaltningsmyndighet. 
Psykologernas arbete med patientsäkerhet beskrivs i denna berättelse 
tillsammans med EMI. 

Övergripande mål och strategi för patientsäkerhetsarbetet under 2022 har 
inneburit fortsatt arbete för att öka likvärdigheten mellan de olika 
enheterna/skolorna. Detta genom att se över och fördela resurser så de stämmer 
överens med elevantal och arbetsbelastning men också genom att utveckla och i 
vissa fall ta fram nedskrivna tydliga rutiner. Under året har flera nya riktlinjer och 
rutiner utarbetats. Detta leder till att EMIs arbete blir mer patientsäkert. 
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Under 2022 hade verksamheten som mål att fortsätta bedriva en god och säker 
vård inom elevhälsans medicinska insats och att vid behov göra förbättringar 
löpande utifrån de avvikelserapporter som inkom under året. Inkomna avvikelser 
har kunnat analyseras och ageras på mer i närtid i de fall då det funnits behov för 
det. Avvikelser som en del i kvalitetsarbetet lyfts regelbundet för diskussion i 
verksamheten genom kategoriträffar. Under året som gått har ingen av de 
inkomna avvikelserna bedömts vara av den svårighetsgrad att de bedömts som en 
allvarlig vårdskada.  

Under året har regelbundna möten mellan verksamhetschef, skolläkare och MLA 
(medicinskt ledningsansvarig skolsköterska) genomförts. Syftet med mötena har 
varit att gå igenom de avvikelser som inkommit, tillsammans bedöma 
allvarlighetsgrad och även ge förslag på interventioner i de fall där det är relevant. 

1.2 Organisation och ansvar
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
kravet på god vård i hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) 

PSL 2010:659, 3 kap 1 §

Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 

PSL 2010:659, 3 kap. 9 §

Utöver vad som framgår av 3 kap. 10§ patientsäkerhetslagen ska 
patientsäkerhetsberättelsen innehålla uppgifter om hur ansvaret enligt 3 kap. 9 § PSL har 
varit fördelat.

SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Huvudman och vårdgivare för EMI i Hallsberg är bildningsnämnden. De ansvarar 
för att: 

 se till att den vård som bedrivs tillgodoser hög kvalitet samt att den 
bedrivs kostnadseffektivt. 

 att det finns en verksamhetschef som verkställer vårdgivarens ansvar och

 att utse en befattningshavare som svarar för anmälningsskyldigheten 
enligt 3 kap. 5§ patientsäkerhetslagen (lex Maria) 

Ansvaret att verkställa vårdgivarens ansvar för EMI har delegerats till 
verksamhetschef Madelene Wistrand avseende: 

 Ledningssystemet för kvalitetsarbete

 Det systematiska patientsäkerhetsarbetet

 Anmälningar enligt lex Maria

 Informationssäkerhetsarbetet

För de arbetsuppgifter och ansvar där det krävs särskild medicinsk kompetens för 
att göra bedömningar om kvalitet och patientsäkerhet, och för att avgöra om god 
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och säker vård bedrivs, finns en medicinskt ledningsansvarig skolsköterska; Carin 
Ahl. 

För att säkerställa att journalhantering sker utifrån gällande lagar finns en rutin för 
loggkontroll. Loggkontrollerna sker månadsvis och utförs av IT-pedagog. 
Avvikelser rapporteras till verksamhetschef.

EMI är bemannad med legitimerad personal bestående av 5,0 tjänster 
skolsköterska, varav 0,2 är MLA. Under året har beslut fattats att förstärka EMI 
med ytterligare en skolsköterska, bidrag till detta har beviljats av Skolverket. Det 
gör att organisationen under senare delen av 2022 består av 6,0 tjänster. 
Skolsköterskorna har adekvat specialistutbildning och är fördelade på olika skolor. 
Kompetensutveckling har erbjudits för att tillgodose verksamhetens behov i form 
av hörselutbildning för att utföra hörselkontroller på förskoleklassbarn via 
audiologen på USÖ och en sköterska som saknar specialistutbildning genomgår 
högskoleutbildning till skolsköterska.

Skolläkare köps in via Versi AB och består av cirka 0,15 tjänst. Tillgång till 
skolöverläkare tillgodoses och tjänsten köps in regionalt genom ett samarbete 
mellan regionen och kommunerna i Örebro län. Detta beskrivs mer nedan under 
extern samverkan. 

Två legitimerade psykologer arbetar i kommunen. De reser runt på flera skolor. 
När det gäller arbetet med patientsäkerhet deltar de med EMI i arbetet, och 
därmed ingår de även i denna patientsäkerhetsberättelse. En av psykologerna 
utbildar sig till specialist inom pedagogisk psykologi. 

1.2.1 Samverkan för att förebygga vårdskador
Vårdgivaren ska identifiera de processer enligt 2§ där samverkan behövs för att förebygga 
att patienter drabbas av vårdskada. 

Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna 
verksamheten. Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan 
möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamheter inom socialtjänsten eller enligt 
LSS och med myndigheter SOSFS: 2011:9 4 kap. 6 § 

Utöver vad som framgår av 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska 
patientsäkerhetsberättelsen innehålla uppgifter om hur samverkan enligt 4 kap. 6 § har 
möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada. 

SOSFS: 2011:9 7 kap. 2 § p 3

Intern samverkan

 Samverkan sker kontinuerligt med elevhälsan på skolan, och med skolans 
övriga personal. Syftet är att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och att se 
hur hälsa kan främjas. 

 Samordning av insatser inom EMI genom veckovisa samordningsmöten 
där veckan planeras gemensamt för att säkerställa att verksamheten 
bedrivs säkert. 
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 Samverkan mellan administrativ personal och EMI genom information om 
nya elever på skolorna så att dessa får ta del av elevhälsans rutinmässiga 
insatser som görs i hälsofrämjande och förebyggande syfte. 

 Regelbundna möten för hela kommunens personal inom elevhälsan två 
gånger per termin för att stärka likvärdighet och samsyn i kommunen. 

Extern samverkan

 Barnhälsovården - för att få ta del av information om eleverna tidigt och 
kunna identifiera elever i behov av stöd. 

 Barn och ungdomskliniken, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och 
Ungdomshabiliteringen samt Logopedi och Foniatri - för att kunna hjälpa 
elever och vårdnadshavare vidare då behov av insatser finns. Samarbete 
sker regelbundet på olika nivåer för att säkerställa processer i 
informationsflöde, remissgång och behandlingsresultat. Fungerande rutin 
för remittering till och samverkan med annan vårdgivare, när behov av 
detta finns, har under året upprättats av regionen. En lokal rutin har också 
skapats som är anpassad efter EMI och psykologernas arbete med 
remisser. 

 Socialtjänsten - vid anmälningar och eventuellt gemensamt arbete efter 
dessa. Samverkan med socialtjänsten sker även kring övergripande frågor 
och när det gäller att utveckla verksamheterna. Till exempel i 
samverkansdagar och frukostmöten. 

 Gymnasieskolan – vid skolbyte för att lämna över information. 

 Andra skolor/förskolor – vid skolbyten och övergångar. 

 Kostavdelningen – EMI samarbetar kring elever med behov av 
specialkost.

Under året har åtta avvikelser identifierats som inte har orsakats i EMI eller 
psykologernas verksamhet. Tre av dessa berör SIP1 och att man uteblir, och tre 
har uppstått i samband med remittering. Eftersom samverkan sker med många 
andra vårdgivare behöver detta arbetas systematiskt med. Detta är något som bör 
prioriteras under kommande år. 

 Samverkan sker även med andra kommuner, till exempel genom deltagande vid 
nätverksträffar med psykologer, MLA, skolsköterskor och verksamhetschef. Syftet 
med nätverksträffarna är att ta del av varandras arbete och utbyta erfarenheter. 

Hallsbergs EMI deltar i Örebro kommuns nätverk. Detta ger tillgång till Örebros 
metodbok och utbildningar. Avtalet med Örebro kommun ger även tillgång till 
skolöverläkare, under detta år även samverkan med smittskyddsläkare via detta 
nätverk. 

1 Samordnad individuell plan
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Hallsbergs kommun ingår sedan hösten 2022 i ett nätverk för att utveckla och 
förbättra de hälsoenkäter som används vid hälsosamtal med elever i förskoleklass, 
årskurs 4 och årskurs 7. I nätverket sitter representanter från EMI i Örebro län, 
Värmlands län och Dalarnas län. I gruppen finns också en representant från den 
nationella arbetsgrupp som också arbetar med hälsofrågor för barn. Syftet med 
arbetsgruppen är att till nästa läsår få förbättrade enkäter med nya frågor. 

1.2.2 Informationssäkerhet 
Patientsäkerhetsberättelsen ska, utöver vad som anges i 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen 
(2010:659), innehålla uppgifter om:

1. De uppföljningar av informationssäkerheten som framgår av 3 kap. 6 § och som är av 
större betydelse

2. De riskanalyser som har gjorts enligt bestämmelserna i 3 kap. 5 §

3. De åtgärder som har vidtagits för förbättring av informationssäkerheten enligt vad som 
framgår av 3 kap. 6 § och som är av större betydelse

4. Den utvärdering vårdgivaren har genomfört enligt 3 kap. 18 § av skydd mot olovlig 
åtkomst till datornätverk och informationssystem och

5. Den granskning som har gjorts enligt 5 kap.7 § av hälso- och sjukvårdspersonalens 
journalföring. 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 §

EMI och psykologerna är skyldiga att föra journal enligt patientjournallagen. 
Sedan hösten 2018 används Prorenata som journaldokumentationssystem. Detta 
är ett webbaserat journalsystem som är CE-märkt. Prorenata arbetar i enlighet 
med kvalitetsledningssystemet ISO-13485 och riskhanteringssystemet ISO-1497. 
Vid upphandling av Prorenata genomförde Hallsbergs kommun en 
konsekvensbedömning utifrån GDPR. Inloggningsfunktionen garanterar att 
obehöriga inte får tillgång till journalen eller annan dokumentation.

EMI och psykologerna har under året påbörjat ett arbete med att säkra upp 
inloggningsfunktionen till journalsystemet Prorenata. Syftet är att alla som arbetar 
enligt HSL ska logga in via tvåstegsautentisering för att försvåra för obehöriga att 
ta sig in i datasystemet. Särskilda nycklar, youbikeys, har beställts och planeras att 
tas i bruk under vårterminen 2023. 

Systemansvarig utsedd för Prorenata är verksamhetschef och IT-strateg på 
bildningsförvaltningen. Obehörig inloggning analyseras och rapporteras till 
verksamhetschef. 

Enligt rutin för loggkontroll granskas vilka som går in på journaler som inte tillhör 
den skola man är placerad på. Granskningen sker via stickprov månadsvis i 
slumpmässig ordning. Om det framkommer att någon besökt en journal där man 
inte har tillgång, meddelas verksamhetschef så att denna kan undersöka 
avvikelsen mer noggrant. Under året har avvikelser främst kommit av 
vaccinationsprocessen, då skolsköterskorna hjälpts åt, och i ärenden där man 
hjälpt ordinarie personal på skolan genom att bemanna varandras skolor.  
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Kommunerna i Örebro län har under året tagit fram en ny rutin för 
dokumentation och hantering av journaler för elever som har skyddad identitet 
och implementeringen har påbörjats. Dessa elever hanteras enligt särskild rutin i 
Prorenata med särskild sekretessmarkering och hantering för att säkerställa att 
personuppgifter inte röjs. 

Uppdatering av kontaktuppgifter i intern adressbok och på hemsida har gjorts 
löpande för att förhindra felaktig postgång eller att information kommer till fel 
skola. En särskild rutin för posthantering under semestermånaderna har 
utarbetats för att säkerställa att hantering av post sker enligt de riktlinjer som 
finns. 

Utvärdering som ska genomföras enligt patientsäkerhetslagen (PSL) 3 kap. 18 § 
har inte genomförts. Den planeras att göras under 2023. 

Personuppgiftsincidenter som skett under året har anmälts som avvikelser och 
hanterats i systemet för avvikelser och personuppgiftsincidenter. Under året har 
två personuppgiftsincidenter rapporterats till ansvarig person i kommunen.

2 En god säkerhetskultur
 Skolsköterskorna har avstämningsmöten regelbundet, där de stämmer av 

hur arbetet med hälsosamtal och vaccinationer fortlöper. Där sker även 
samtal kring hur dokumentation av dessa processer skett. 

 Kommunikationen mellan skolsköterskorna i verksamheten har främjats 
genom kategoriträffar där gemensamma medicinska frågor diskuterats. 

 Samverkansmöten mellan skolsköterskor och psykologer har skett med 
syfte att diskutera de insatser där samverkan kan bidra till likvärdighet i 
verksamheten exempelvis kring remisshantering och avvikelser.  

 Skolsköterskorna har en gemensam digital plattform där mallar och 
rutiner finns samlade. 

 Särskilda dokument finns för utredningar av avvikelser – både händelser 
och tillbud. Avvikelser som har medfört allvarlig vårdskada finns i 
bildningsförvaltningens diarium. 

 Psykologerna har regelbundna möten där tid finns för att reflektera, skapa 
ett gemensamt lärande och öka likvärdighet. 

 Medarbetarenkäten som genomfördes våren 2022 visade goda resultat.  
Resultaten har diskuterats på APT under hösten med syfte att välja ut ett 
område att utveckla och två att bevara. Arbetet med utvärdering och 
uppföljning har valts ut som område att utveckla. Områden med goda 
resultat som ska bevaras är; känslan av meningsfullhet och motivation till 
arbetet. 

 Det har genomförts en kartläggning av skolsköterskeexpeditioner och 
psykologernas arbetsrum under hösten. Fokus vid kartläggningen har varit 
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att säkerställa att rummens utformning håller den kvalitet som krävs och 
att den utrustning som krävs finns. Även tillgängligheten till rummen har 
kartlagts och ett förbättringsarbete påbörjats. 

3 Adekvat kunskap och kompetens
 Skolsköterskorna arbetar och använder metodboken från Örebro kommun, 

vilken revideras och uppdateras löpande.

 En medarbetare läser just nu skolsköterskeprogrammet i Skövde för att få 
den adekvata utbildning som krävs för att arbeta som skolsköterska. 

 Audiometriutbildning erbjuds till alla skolsköterskor som inte har den 
kompetensen via en heldagsutbildning på audiologen i regi av Region 
Örebro. 

 Skolsköterskor har deltagit i utbildningar som ordnas av EMI i Örebro 
kommun via avtalet. 

 Skolsköterskorna arbetar utifrån en organisation där de har huvudansvar 
för en skola, och finns tillgänglig för en eller två andra skolor. Vid längre 
frånvaro finns då möjlighet att täcka upp för varandra till viss del. 

 Två gånger per år ser skolsköterskorna över bemanningen utifrån 
elevunderlaget på skolorna. Viss justering av resurser sker efter det i 
samtal med verksamhetschef. 

 Psykologerna har möjlighet till olika fortbildningsinsatser. En av 
psykologerna genomför en specialistutbildning inom pedagogisk psykologi. 

4 Patienten som medskapare
Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet.

PSL 2010:659 3 kap. 4 §

Vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för elevernas mående och hälsa. 
Samverkan sker kontinuerligt med vårdnadshavare till elever. Elevhälsans 
medicinska insatser är frivilliga och ett erbjudande man har rätt att tacka nej till. 
Elever ges möjlighet att själva söka EMI för enklare sjukvård och stödinsatser 
genom öppen mottagning. Information skall vara anpassad efter elevens behov, 
ålder, kunskap och situation och kan till exempel beröra följande områden:

 Skolsköterskor, skolläkare och psykologer strävar efter samarbete med 
elev och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och 
behandling. Information till elever och vårdnadshavare är en viktig del av 
arbetet.

 Elev bör alltid informeras i det som rör individen och information ska vara 
anpassad efter ålder och mognad. Information om EMI och 
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basprogrammet ges muntligt vid föräldramöten. Det finns information om 
EMI och basprogrammet på kommunens hemsida. 

 Skriftligt medgivande efterfrågas vid vaccinering inom EMI och utredning 
av psykolog. 

 Vid de avvikelser som inneburit en vårdskada, kontaktas vårdnadshavare 
av MLA eller verksamhetschef. Möte med verksamhetschef och MLA 
erbjuds vårdnadshavare och elev för att de ska kunna delge sin bild av 
händelsen. 

 På Hallsbergs kommuns hemsida där information om elevhälsa finns, 
hittas information om hur klagomål på hälso- och sjukvården framförs. 
Kontakt tas i första hand med verksamhetschef eller MLA. Information 
finns också om Region Örebro Läns patientnämnd samt till Inspektionen 
för vård och omsorg. Denna information finns även tryckt som en 
broschyr, tillgänglig hos skolsköterskan. Systemet för att handlägga 
klagomål och synpunkter behöver utvecklas och bli mer tydligt för 
skolsköterskor, psykologer och MLA, verksamhetschef. 
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska utöva 
egenkontroll. 

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning om krävs för att 
vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. 

SOSFS 2011:9. 5 kap. 2 §

Vårdgivaren ska senats den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av 
vilken det ska framgå:

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår

2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka säkerheten och 

3. Vilka resultat som har uppnåtts

PSL 2010:659. 3 kap. 10 §

5 Öka kunskap om inträffade vårdskador
Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur många händelser som har utretts 
enligt 3 kap.3§ patientsäkerhetslagen under föregående kalenderår och hur många 
vårdskador som har bedömts som allvarliga.

SOSFS 2011:9. 7 kap. 2 § sista stycket

Vårdgivaren ska utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
vårdskada. Syftet med utredningen ska vara att

1. Så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har 
påverkat samt

2. Ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att 
liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana 
händelser om de inte helt går att förhindra

PSL 2010:659. 3 kap. 3 §

Under året 2022 har 44 avvikelser rapporterats in. 17 av dessa är bedömda som 
att de hade kunnat lett till en vårdskada, men ingen allvarlig vårdskada har skett. 
Alla dessa har utretts och åtgärder för att förhindra att händelserna sker igen har 
utförts i de fall där det är möjligt. Åtgärderna har eller kommer att följas upp. 

Riskområden som uppmärksammats i år är dokumentation, rutiner, 
remisshantering, medicinskteknisk utrustning samt läkemedelshantering. 
Beskrivning av dessa finns under avsnitt 8. 
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6 Tillförlitliga och säkra system och processer
I verksamheten finns flera processer, rutiner och system. EMI använder sig av 
metodboken som finns i Örebro kommun. Där finns de flesta processer och 
rutiner beskrivna till exempel vaccinationsprocess.  

Hallsbergs kommun har även utarbetat en del lokala tillägg, riktlinjer och rutiner 
då det är relevant. Det finns även ett lokalt årshjul som beskriver 
skolsköterskornas arbetsuppgifter och en process kring hälsobesök. Utifrån behov 
som uppkommer i verksamheten arbetas lokala rutiner fram för de processer som 
behöver klargöras. 

Psykologerna har inte tydliga processer och rutiner nedskrivna på samma sätt som 
skolsköterskorna, men har påbörjat ett arbete kring detta. 

7 Säker vård här och nu
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska fortlöpande 
bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i 
verksamhetens kvalitet.

För varje sådan händelse ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS

1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och

2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.

SOSFS 2011:9. 5 kap. 1 §

Under året 2022 har 18 avvikelser visat på risker i verksamhetens kvalitet. 
Områden som har identifierat där det finns risk för brister i kvalitet är; 
dokumentation och administration, inomhusmiljö och kylskåp, remisser/ 
kommunikation med andra vårdgivare och brister i IT-system. Inga av dessa skulle 
leda till allvarliga negativa konsekvenser men bedöms ändå som brister som ska 
åtgärdas. För att minska fel och brister behöver rutiner kring dokumentation 
förtydligas, och tid för dokumentation och administration måste ges. 

7.1 Riskhantering
Legitimerad sjukvårdspersonal har ett eget ansvar för att deras arbete utförs med 
god kvalitet, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och med hög 
patientsäkerhet. Varje medarbetare är skyldig att identifiera avvikelser och risker i 
verksamheten och att rapportera dessa. All personal inom EMI och psykologerna 
ansvarar för att identifiera och rapportera händelser som har eller hade kunnat 
medföra skada i samband med vård och omhändertagande. Vikten av att 
rapportera tas upp på kategoriträffar regelbundet för att uppmärksamma och 
påminna om skyldigheten samt rutinerna kring detta.  

Avvikelserapportering sker på en skriftlig blankett. Blanketten skickas därefter till 
verksamhetschefen för EMI som är ansvarig för avvikelsehanteringen.
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Genomgång av inkomna risk- och avvikelserapporter sker veckovis mellan 
verksamhetschef och MLA så att akuta åtgärder kan vidtas vid behov.

Inkomna rapporter analyseras och sammanställs av verksamhetschef tillsammans 
med MLA. Vid mindre allvarlig vårdskada görs en utredning anpassad efter 
händelsens karaktär. En analys och bedömning leder till att åtgärder som skall 
förhindra ett upprepande tas fram. Analysen dokumenteras. I samband med 
utredningen av avvikelser används HFMEA riskmatris för bedömning. 

Verksamhetschefen vidtar lämplig åtgärd beroende på avvikelsens karaktär och 
gör vid behov anmälan enligt lex Maria.

Genomgång och återkoppling av de aktuella risk- och avvikelserapporterna sker 
vid regelbundna EMI-möten i anslutning till APT cirka en gång per månad. Översikt 
av inkomna avvikelser, hur de bedömts och vilka åtgärder som vidtagits finns 
sammanställt i en tabell som är tillgänglig för psykologer och skolsköterskor i 
Teams. 

Vid allvarlig vårdskada anmäler verksamhetschefen ärendet till Inspektionen för 
vård och omsorg. Det gäller händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada. Verksamhetschefen ansvarar också för att 
uppmärksamma och beskriva händelsen för vårdgivaren, bildningsnämnden.

8 Stärka analys, lärande och utveckling
Nedan beskrivs hur avvikelser har lett till åtgärder i verksamheten och 
förbättringar av system och arbetssätt. 

8.1 Avvikelser
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador 
samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Hälso- och sjukvårdspersonalen har motsvarande rapporteringsskyldighet även när det 
gäller andra skador än vårdskador till följd av säkerhetsbrister i verksamheten vid en sådan 
sjukvårdsinrättning eller enhet som avses i 7 kap. 7 §.

PSL 2010:659 6 kap. 4 §

Under året 2022 har de 17 risker för vårdskador kunnat sammanställas inom 
några områden. 

Typ av händelse Beskrivning Åtgärd Uppföljning 

Medicinskteknisk 
utrustning 

1 avvikelse på grund av 
brister i den 
medicinsktekniska 
utrustningen som ej 
uppmärksammats vid 
kalibrering.  

Ny utrustning är inköpt efter 
felsökning. 
Felet går ej förebygga. 

 

Ej aktuellt.
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Avvikelse i 
remisshantering 

1 avvikelse i samband 
med remisser, som skett 
inom EMI och mellan 
olika vårdgivare i 
samband med 
remittering. 

Under sommaren 21 togs en 
ny rutin för remisshantering 
fram. Skolsköterskorna 
påminns att gå igenom 
bevakningar med tanke på 
remisser.  

Följts upp under hösten 
2021, för tidigt att se om 
den gett effekt. 

Avvikelse i brist på 
tydlig rutin

2 avvikelser gäller 
processer där rutiner inte 
är tydliga eller inte 
färdiga än. 
1 av dessa avvikelser 
gäller elever med 
skyddad identitet och att 
rutinen inte är tydlig nog. 
1 gäller mottagande av 
ny elev och rekvirering av 
journal. 

Rutin för elever med 
skyddade personuppgifter är 
framtagen och ska 
förtydligas mer. Rutin för 
mottagande av nya elever 
ses över. 

Lathund ska göras för arbete 
med elever med skyddade 
personuppgifter. 
Rutin för mottagande av nya 
elever är klar.  

Avvikelse i 
läkemedelshantering

1 avvikelse som handlar 
om att skolsköterskor 
hanterat läkemedel utan 
förnyad ordination. 

Ordinationer är uppdaterade 
och datum för att göra detta 
har justerats så att det nästa 
år kan ske när verksamheten 
är igång. 

Avvikelse från 
basprogram och rutin

7 avvikelser där 
nedanstående 
styrdokument på något 
sätt åsidosatts: 
“Vägledning för 
elevhälsan”. 
Örebro kommuns 
metodbok 
Lokala rutiner för 
Hallsbergs kommun

Påtalat vikten av att följa 
rutiner på skolsköterskors 
kategoriträff. Särskilt kring 
ryggkontroll och kontroll av 
tillväxt.

Följs upp under 
kategoriträffar.

Avvikelse i 
dokumentation

5 avvikelser där man inte 
dokumenterat insatser, 
eller dokumenterat 
felaktigt. 

Påtalat vikten av att ha lugnt 
omkring sig vid 
administrativa uppgifter, att 
dokumentera även om man 
inte genomför planerade 
insatser och att göra färdigt. 
Avvikelsen som rör datorer 
är felanmäld då orsaken inte 
går att finna i EMI.  

Följs upp under 
kategoriträffar.
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8.2 Klagomål och synpunkter
Det har inte kommit in några klagomål eller synpunkter till verksamhetschef eller 
MLA. 

Hanteringen av klagomål är ett utvecklingsområde. Det finns troligtvis många 
synpunkter från föräldrar, elever och lärare som inte tas om hand på ett 
systematiskt sätt eftersom ett system för hur de ska hanteras och handläggas 
saknas. 

9 Öka riskmedvetenhet och beredskap
Patientsäkerhet är något EMI och psykologerna arbetar med kontinuerligt och 
som varit fokus för vårt utvecklingsarbete under de senaste åren. 

När det gäller organisation så behöver det finns resurser på plats för att utföra 
uppdraget på ett säkert sätt. Eftersom EMI i Hallsberg och psykologerna är en 
liten organisation blir det sårbart vid förändringar eller tillfälliga brister på 
personal. 

För att stärka patientsäkerheten behöver de rutiner som finns följas och 
dokumentation av insatser ske, så att det vid förändringar är lätt att följa arbetet 
som tidigare kollega drivit på skolan. Nya rutiner behöver tas fram, och en del som 
finns sedan tidigare behöver förtydligas. Detta är ett arbete som sker löpande 
under året.  

Samarbete med andra verksamheter/vårdgivare är ett område där 
kommunikation och samverkan ständigt behöver stärkas. Detta behöver ske på 
individnivå, till exempel vid remisshantering och SIP, men även på övergripande 
strategisk nivå. 
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MÅL, STRATEGIER OCH 
UTMANINGAR FÖR 
KOMMANDE ÅR

Strategier Åtgärd/aktiviteter Egenkontroll

Mål 1

Personuppgifter hanteras på ett 
säkert och tillfredsställande sätt 
i EMI och hos psykologer. 

Gällande elever med 
skyddade 
personuppgifter – 
arbeta enligt lathund.

Arbeta med systematik 
kring 
informationssäkerhet.

Implementera lathund. 

Uppdatera rutiner för 
dokumentation i 
elevhälsan och 
arkivering.

Loggkontroll via stickprov 
genomförs enligt rutin 

Mål 2

EMI har bra och säkra lokaler 
samt utrustning för sitt uppdrag. 

Skapa register för 
kalibrering av 
medicinteknisk 
utrustning och rutin 

Följa upp inventeringen 
som gjordes under 
2022.

Skapa rutin och 
implementera den. 

Slutföra de insatser som 
ska göras på alla 
mottagningar inom EMI 
och elevhälsa.

Medicinteknisk 
utrustning:

Kylskåpstemp. 
1ggr/vecka

Protokoll för kylskåp 
finns 

Audiometer 1ggr/år

Audiometer kalibreras 
externt
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Strategier Åtgärd/aktiviteter Egenkontroll

Mål 3

Likvärdig planering och 
genomförande av insatser inom 
EMI och psykologer över hela 
kommunen.

Ökad likvärdighet i hur 
skolsköterskorna och 
psykologerna agerar, 
bedömer och 
dokumenterar.  

Arbeta med täta 
uppföljningar och 
kategoriträffar där 
gemensam planering 
sker.

Lyfta rutiner enligt plan i 
skolsköterskornas 
årshjul.  

Inom EMI; genomföra 
kollegial 
journalgranskning.

Psykologerna ska ta fram 
rutiner för 
dokumentation. 

Bemanning och 
resursfördelning av 
skolsköterskor ses över 1 
gång per år

Checklista för 
basprogrammet.

Mål 4

Signalsystemet fungerar, bidrar 
till systematik och utveckling av 
verksamheten.

Hantering av klagomål 
och synpunkter är 
tydlig och systematisk.

Utveckla ett system för 
att hantera och 
dokumentera klagomål 
och synpunkter.

 

Avvikelser sammanställs i 
tabell och delges 
skolsköterskor och 
psykologer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter 2023 
(23/BIN/39)

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter 
februari 2023 enligt bilaga. Den här gången redovisas ingen ekonomisk uppföljning.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 18 2023) 
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden, då beslutsunderlag 
saknas.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Nämnden ser över kön till förskolan och 
elevernas frånvaro.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga lägesredovisning för 
bildningsnämndens verksamheter februari 2023 till handlingarna.

Beslut 
Bildningsnämnden lägger lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter februari 
2023 till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Lägesredovisning februari

Paragrafen är justerad
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2023

§ 20
23/BIN/39
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2023-02-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 233

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 138

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 160

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 11

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 13

Förskolor, Pålsboda 135

Förskolor, Sköllersta 77

Förskolor, Vretstorp 103

Förskolan, Östansjö 67

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 206

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 150

Fritidshem, Hjortkvarn 10

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 96

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 70

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 82

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 59

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

10

Antal barn i aktiv kö

29

0

3

2

1

2

1) Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Tranängen, Förskolan Äppellunden
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Antal inskrivna elever samt frånvaro Frånvaro 230111-230215 Frånvaro 230111-230215 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är 5% 

eller mer under höstterminen 2022
15-feb HT 22

Folkasboskolan, åk f-6 1 st < 14% < 1 st < 29% < 0 st 44% 27%
Folkasboskolan, åk 7-9 11 st < 14% < 5 st < 29% < 5 st 45% 44%
Fredriksbergskolan 4 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 36% 23%
Långängskolan 1 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 50% 22%
Sköllersta skola 0 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 37% 14%
Stocksätterskolan 6 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 28% 17%
Transtenskolan 29 st < 14% < 14 st < 29% < 13 st 45% 38%
Mottagningsenheten

Östansjö skola 1 st < 14% < 0 st < 29% < 0 st 31% 19%

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

2021

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 20  Jan 12,16% 5,91%

Antal barn i fritidshem 25 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 2,67% 3,14%

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug 4,80% 4,33%

Antal barn i fritidshem Sep 7,12% 8,99%

Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt 7,57% 8,07%

Antal elever i grundsärskola Nov 8,31% 9,60%

Dec 7,92% 10,69%

Biblioteken
Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 5 351   
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 187
Filialbiblioteket i Pålsboda 210210

11
107
0

Från annan kommun

18
10
25
-

Antal utlån, redovisningsmånad

5 351
187

24

Antal inskrivna elever

230

123

157

426

134

344

406

110

Fristående skola/verksamhet

0

Sjukfrånvaro, personal BIF 2022

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

71 st < 29% < 25 st < 49% < 5 st

32 st < 29% < 11 st < 49% < 12 st

23 st < 29% < 10 st < 49% < 1 st

30 st < 29% < 20 st < 49% < 7 st

159 st < 29% < 44 st < 49% < 9 st

38 st < 29% < 9 st < 49% < 3 st

67 st < 29% < 27 st < 49% < 4 st

105 st < 29% < 47 st < 49% < 30 st
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 21 - Bildningsnämndens anslagsbindning i driftsbudget år 2023 
(23/BIN/40)

Ärendebeskrivning 
I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående 
anslagsbindning (BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på 
också vara den nivå som nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass, 
grundskola samt fritidshem fördelas enligt ett resursfördelningssystem. Beslutad 
driftsbudget för 2023 är 394 340 tkr.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 19 2023) 
Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden, då beslutsunderlag 
saknas.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ines Hadziosmanovic och Kjell Gunnarsson föredrar ärendet och går igenom 
beräkningsförutsättningarna.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att 
 - Driftbudgetens anslagsbindning för 2023 i enlighet med bilaga fastställs
 - Beräkningsparametrar i nämndens resursfördelningssystem år 2023 enligt bilaga 1a-e 
fastställs.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att 
 - Driftbudgetens anslagsbindning för 2023 i enlighet med bilaga fastställs
 - Beräkningsparametrar i nämndens resursfördelningssystem år 2023 enligt bilaga 1a-e 
fastställs.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse anslagsbindning 2023
 Barnkonsekvensanalys
 Anslagsbindning i driftsbudget 2023
 Tabellunderlag för bilagor 1A-1D
 Tabellunderlag för bilagor 1E

Expedieras till  
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämndens anslagsbindning i 
driftsbudget år 2023

§ 21
23/BIN/40
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2023-02-09 Dnr:23/BIN/40 

Bildningsnämndens anslagsbindning i driftsbudget år 2023

Ärendebeskrivning 
I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående anslagsbindning 
(BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på också vara den nivå som 
nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass, grundskola samt fritidshem fördelas 
enligt ett resursfördelningssystem. Beslutad driftsbudget för 2023 är 394 340 tkr. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås besluta att 
- Driftbudgetens anslagsbindning för 2023 i enlighet med bilaga fastställs
- Beräkningsparametrar i nämndens resursfördelningssystem år 2023 enligt bilaga 1a-e
fastställs

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

Kvalitet och måluppfyllelse  

Hallsbergs kommun har haft en god tillväxt under de senaste åren, vilket gör att vi idag har fler barn 
och elever i våra förskolor och skolor. Några av våra skolor och till viss del förskolor har de senaste 
åren genomgått en renovering. Underhållsåtgärder är planerade under 2023 på både skolor och 
förskolor. Kapacitetsutredningen är ett viktigt underlag när det gäller planering av organisation och 
lokaler framöver. Byggandet av den nya förskolan Åkerön har startats och beräknas vara klar i början 
av 2024. Många pedagoger, barn och elever har fått och kommer att få en bättre arbetsmiljö tack 
vare renoverings- och underhållsinsatser i våra lokaler.

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

Gymnasiebehörigheten har varit och är allt för låg. Tre utvecklingsområden har identifierats utifrån 
gjorda analyser för ökad måluppfyllelse: 

- verksamheterna fullföljer sitt kompensatoriska uppdrag och möter alla barns och elevers 
behov

- verksamheterna arbetar systematiskt med att främja närvaro och förebygga frånvaro

- ökad kontinuitet, kompetens och behörighet i verksamheterna

Ekonomiska förutsättningar 

I december 2022 beslutade kommunfullmäktige om mål och budget 2023 och flerårsplan 2024 -2025. 
Beslutad driftbudget (netto) år 2023 för bildningsnämnden är 394 340 tkr. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2023-02-09 Dnr:23/BIN/40 

Bildningsnämnden har för år 2023 fått medel för ökat barn- och elevantal, totalt 4 000 tkr, 1 800 tkr 
till förskola och 2 200 tkr till skola. 

Tidigare tillfälligt budgetutrymme för högre kostnader modersmål utökas med 500 tkr för år 2023.

Inför år 2023 tillförs ytterligare 1 000 kr per elev i skolår F-9 i nivåhöjning av elevpengen, vilket totalt 
blir 2 070 tkr.  Dessa resurser är utfördelade till enheterna i resursfördelningssystemet beroende på 
elevantal och även till budgeten för interkommunala och fristående verksamheter.

Kompensation för ökade interna kostnader för lokalvård och måltid, är uppräknade med 1 procent. 
Hyrorna är uppräknade med 3 procent.

Utrymme för ökade lönekostnader finns reserverande hos kommunstyrelsen och fördelas till 
nämnderna efter slutförd lönerevision för året.

Nedan tillfälliga satsningar/ budgetökningar som gjordes under 2022 är borttagna från 2023 års 
budget.

1 500 tkr – utbyte av möbler i klassrum på Transtenskolan, KS beslut 22/KS/182 - Kompletterande 
uppdrag 2022

1 500 tkr – till skola och fritidsverksamhet, KS beslut 22/KS/85 - extra anslag 2022

6 500 tkr - kostnadsökningar inom skolskjutsar och ökade interkommunala kostnader, KS beslut 
22/KS/154

 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer                                                       Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef   Ekonom

Bilagor
Anslagsbindning 2023
Bilaga 1a
Bilaga 1b
Bilaga 1c
Bilaga 1d
Bilaga 1e
Barnkonsekvensanalys
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Barnkonsekvensanalys 
för barn 0-18 år 

 
 

  

    

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats 

Bildningsförvaltningen 

Planerad åtgärd/beslut 
Ange planerad åtgärd/beslut 

Beslut om anslagsbindningen för år 2023. 
 

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas? 

Beslut om anslagsbindningen för år 2023. 
 

 
Vilka barn berörs? 

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

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas 

Bildningsförvaltningen 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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Ansvar Budget 2022 Budget 2023 Förändring
Förvaltningschef -34 580 -39 476 4 896
Modersmålsavdelningen -4 765 -5 309 544
Administrativ samordnare -78 021 -82 870 4 850
Ansvarig Elevhälsan -8 717 -8 379 -338 
Rektor Vretstorp/ Östansjö grundskola         -17 773 -17 894 120
Rektor Vretstorp/ Östansjö förskola -17 663 -17 823 160
Rektor Stocksätterskolan -22 471 -23 427 956
Rektor Transtenskolan -23 019 -26 034 3 016
Rektor Långängskolan -25 800 -27 648 1 848
Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -19 334 -24 428 5 095
Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -17 642 -18 981 1 338
Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -19 330 -17 952 -1 378 
Rektor Pålsboda/Hjortkvarn förskola -15 957 -16 754 797
Rektor Folkasboskolan -21 404 -23 044 1 639
Rektor Sköllersta grundskola -9 011 -9 145 134
Rektor Sköllersta förskola -8 600 -8 828 228
Kulturchef -4 628 -4 591 -37 
Bibliotekschef -6 397 -6 276 -121 
Ansvarig Fritidsgårdar -2 554 -2 825 272
Rektor Kulturskolan -3 539 -3 720 181
Fritidschef -11 067 -12 120 1 053
Ansvarig Allébadet -5 030 -6 686 1 657
Totalt BIN -377 300 -404 210 26 910

Verksamhet Budget 2022 Budget 2023 Förändring
Nämnd -294 -502 208
Kultur & förening -2 816 -2 797 -19 
Bibliotek -5 240 -5 208 -32 
Kulturskola -3 506 -3 674 169
Fritidsgårdar -2 573 -2 798 226
Fritid -16 078 -18 833 2 755
Förskola/Öppna förskolan -110 694 -119 561 8 867
Nattis -1 196 -1 292 95
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -175 359 -184 123 8 764
Ledning & administration -28 963 -30 907 1 945
Skolskjutsar -10 074 -10 574 500
Elevstöd -11 408 -13 946 2 538
Särskilt stöd personal -909 -1 409 500
Modersmål -4 765 -5 309 544
Ej fördelad budget -3 425 -3 275 -150 
Totalt BIN -377 300 -404 210 26 910

Belopp i tkr Budget 2022 Budget 2023 Förändring
Intäkter 67 849 65 920 -1 929 
Kostnader -445 149 -470 130 24 981
-varav kapitalkostnader -2 770 -2 999 229
-varav lokalkostnader -69 950 -74 138 4 188
-varav personalkostnader -282 246 -300 425 18 179
-varav övriga kostnader -90 183 -92 568 2 385
Totalt (nettokostnader) -377 300 -404 210 26 910

Tillägg
Medräknat i budgetramen 2023 är kompensation pga förändrat pensionsavtal som innebär
ökade pensionsavsättningsavgifter. Kompensation beräknas ske under våren.

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsnämnden
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Beräkningsparametrar 2023 Bilaga 1a

Termin Vt 2023 Ht 2023

Antal månader 7 5

Medellön lärare F-6 618 993 618 993

Medellön lärare 7-9 640 102 640 102

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

Läromedel F-6 630 kr/elev 630 kr/elev

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

Förbrukningsinventarier 150 kr/elev 150 kr/elev

per km/elev per km/elev

Avståndsfaktor till Hallsberg 15 15

Lärare/ Lärare/

100 elever Per elev 100 elever      Per elev

Lärartäthet F-6 6,18 0,062 6,18 0,062

Lärartäthet 7-9 6,64 0,066 6,64 0,066

Elever per lärare F-6 16,18 16,18

Elever per lärare 7-9 15,05 15,05
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Bilaga 1b

Grundskolan Hallsbergs kommun 2023

Antal elever

Prognos

VT 2023 VT 2023 HT 2023 HT 2023

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

Stocksätterskolan 337 340

Fredriksbergskolan 154 155

Östansjö skola 106 105

Långängskolan 436 428

Transtenskolan 401 420

Folkasboskolan  F-6 229 211

Folkasboskolan 7-9 125 129

Sköllersta skola 135 136

TOTALT 1397 526 1375 549

1923 1924
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Fasta resurser fördelade utöver resurs per elev. Bilaga 1c

Vårterminen 2023

SKOLA Liten enhet Särskilt stöd

Särskild 

undervisningsg

rupp

Lågstadie-satsningen Kurator
Special-

pedagog Totalt

Stocksätterskolan 2,35 1,50 1,03 1,00 1,00 6,88

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

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

Långängskolan 2,85 1,50 1,30 1,00 1,00 7,65

Transtenskolan 3,20 3,00 0,00 1,00 1,00 8,20

Folkasboskolan  F-6 1,75 1,00 0,69 0,50 0,50 4,44

Folkasboskolan 7-9 1,00 1,25 1,00 0,00 0,50 0,50 4,25

Sköllersta skola 1,00 1,00 0,37 0,35 0,35 3,07

TOTALT 3,70 14,85 8,00 4,20 5,05 5,05 40,85

*) Vretstorp 0,2 tj för administration av NTA

Höstterminen 2023

SKOLA Liten enhet Särskilt stöd Lågstadie-satsningen Kurator
Special-

pedagog Totalt

Stocksätterskolan 2,35 1,50 1,03 1,00 1,00 6,88

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

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

Långängskolan 2,85 1,50 1,30 1,00 1,00 7,65

Transtenskolan 3,20 3,00 0,00 1,00 1,00 8,20

Folkasboskolan  F-6 1,75 1,00 0,69 0,50 0,50 4,44

Folkasboskolan 7-9 1,00 1,25 1,00 0,00 0,50 0,50 4,25

Sköllersta skola 1,00 1,00 0,37 0,35 0,35 3,07

TOTALT 3,70 14,85 8,00 4,20 5,05 5,05 40,85

*) Vretstorp 0,2 tj för administration av NTA

Resurs fördelade utefter föräldrars utbildningsnivå och för Svenska som andra språk
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Vårterminen 2023

SKOLA Utbildningsnivå
Svenska som 

andraspråk

Stocksätterskolan 1,54 1,85

Fredriksbergskolan 0,21 0,30

Östansjö skola 0,04

Långängskolan 0,50 1,25

Transtenskolan 0,86 1,65

Folkasboskolan  F-6 0,54 1,00

Folkasboskolan 7-9 0,17 0,20

Sköllersta skola 0,04
TOTALT 3,91 6,25

Höstterminen 2023

SKOLA Utbildningsnivå
Svenska som 

andraspråk

Stocksätterskolan 1,76 1,90

Fredriksbergskolan 0,22 0,30

Östansjö skola 0,04

Långängskolan 0,66 1,15

Transtenskolan 0,97 2,00

Folkasboskolan  F-6 0,30 0,60

Folkasboskolan 7-9 0,20 0,30

Sköllersta skola

TOTALT 4,15 6,25
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Fritidshem prognos barn och timmar 2023 Bilaga 1d

VT2023 Samma som ht2022 HT2023

Prognos

ENHET

Fast 

belopp 

liten 

enhet Plan-tid Antal barn

Antal 

timmar

Plac 

tim/vecka

Fast 

belopp 

liten 

enhet Plan-tid Antal barn

Antal 

timmar

Plac 

tim/vecka

Stocksätterskola 0 4 133 1 969 14,8 0 4 154 2 252 14,8

Fredriksbergskolan 0 3 88 1 234 14,0 0 3 85 1 317 14,0

Östansjö skola 0 2 60 829 13,8 0 2 61 948 13,8

Långängskolan 0 5 210 2 818 13,4 0 6 221 3 093 13,4

Folkasboskolan F-6 0 3 93 1 301 14,0 0 3 95 1 400 14,0

Hjortkvarn 1 1 11 126 11,5 1 1 12 99 11,5

Sköllersta skola 0 2 75 1 253 16,7 0 2 76 1 236 16,7

TOTALT 1 20 670 9 529 14,22 1 21 704 10 345 14,69
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Bilaga 1E

För varje inrättad avdelning beräknas en resurs enligt följande:
Är avdelningen konverterad (se beslut in nämnden 2009) beräknas enbart 
pedagogtjänser, för ej konverterade beräknas 0,95 tjänst för fleravdelning
1,20 tj för enavdelning och 0,6 tj för liten avdelning som barnskötartjänst.

Enhet
Antal 
inskrivna barn 
i genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 
tjänst för 

lunch-
hantering

Konver-
terad

Våren 
2023

Hösten 
2023

Hallsberg 2022
Rektor Förskolan Äppellunden
1 & 2 Blå 18 fleravdelning 0,20 Ja

Grön 18 fleravdelning 0,20 Ja
Gul 18 fleravdelning 0,05 Ja
Guld 18 fleravdelning 0,05 Ja
Lime 18 fleravdelning 0,05 Ja
Orange 18 fleravdelning 0,05 Nej
Röd 18 fleravdelning 0,05 Nej
Turkos 18 fleravdelning 0,05 0,70 Ja
Lila 1 18 fleravdelning 0,20 Ja
Lila 2 9 liten fleravdelning 0,05 0,25 Ja
Förskolan Tranängen
Gul 1 18 fleravdelning 0,20 Nej
Gul 2 18 fleravdelning 0,20 0,40 Ja
Grön 1 18 fleravdelning 0,20 Ja
Grön 2 18 fleravdelning 0,20 0,40 Ja
Förskolan Norrgården
Fjärilen 18 fleravdelning 0,20 Ja
Humlan 18 fleravdelning 0,20 Ja
Myran 18 fleravdelning 0,05 Ja
Nyckelpigan 18 fleravdelning 0,05 0,50 Ja
Förskolan Björkängen
Hjulet 18 fleravdelning 0,20 Nej
Lampan 18 fleravdelning 0,20 Nej
Skruven Blå 18 fleravdelning 0,05 Ja
Skruven Grön 9 liten fleravdelning 0,05 0,50 Ja 21 21

Förskolans organisation i Hallsbergs kommun år 2023
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Enhet
Antal 
inskrivna barn 
i genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 
tjänst för 

lunch-
hantering

Konver-
terad

2022
Rektor Förskolan Kompassen

3 Nord Grön 18 fleravdelning 0,20 Nej
Nord Röd 18 fleravdelning 0,20 Nej
Syd Blå 18 fleravdelning 0,05 Ja
Syd Röd 18 fleravdelning 0,05 Ja
Öst Blå 18 fleravdelning 0,05 Ja
Öst Röd 18 fleravdelning 0,05 0,60 Nej
Förskolan Vibytorp
Vibytorp 1 18 fleravdelning 0,20 Ja
Vibytorp 2 18 fleravdelning 0,20 Ja
Vibytorp 3 18 fleravdelning 0,05 0,45 Ja 9 9

Ej fördelat Fördelas efter behov 
Hel avdelning 18 fleravdelning 0,20 0,20 Ja

1 1
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Enhet
Antal 
inskrivna barn 
i genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 
tjänst för 

lunch-
hantering

Konver-
terad

Vretstorp Förskolan Tallbacken
Tallkotten 18 fleravdelning 0,20 Nej
Äppelblomman 18 fleravdelning 0,20 Nej
Trädet 18 fleravdelning 0,05 0,45 Ja
Förskolan Sagobacken
Draken 18 fleravdelning 0,20 Ja
Grodan 18 fleravdelning 0,20 Nej
Trollet 18 fleravdelning 0,20 Ja
Ugglan 0 0,60

Östansjö Förskolan Östansjö
Raketen 1 18 fleravdelning 0,20 Ja
Raketen 2 18 fleravdelning 0,20 Nej
Stjärnan 1 18 fleravdelning 0,05 Ja
Stjärnan 2 18 fleravdelning 0,05 0,50 Ja 10 10
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Enhet
Antal 
inskrivna barn 
i genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 
tjänst för 

lunch-
hantering

Konver-
terad

Pålsboda Förskolan Gläntan
Hajen 18 fleravdelning 0,20 Ja
Krokodilen 18 fleravdelning 0,20 0,40 Nej
Förskolan Folkasbo
Båten 18 fleravdelning 0,20 Ja
Tåget 18 fleravdelning 0,20 0,40 Nej
Förskolan Gullvivan
Delfinen 18 fleravdelning 0,20 Nej
Gårdstrollen 18 fleravdelning 0,20 Ja
Skogstrollen 18 fleravdelning 0,05 Ja
Stentrollen 18 fleravdelning 0,05 0,50 Ja

Hjortkvarn Förskolan Hjorten
Hjorten 18 enavdelning 0,20 0,20 Nej 9 9

Enhet
Antal 
inskrivna barn 
i genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 
tjänst för 

lunch-
hantering

Konver-
terad

Sköllersta Förskolan Ekhagen
Fröet 18 fleravdelning 0,20 Ja
Plantan 18 fleravdelning 0,20 0,40 Ja
Förskolan Treudden
Skogen 18 fleravdelning 0,20 Ja
Stacken 18 fleravdelning 0,20 Nej
Stubben 18 fleravdelning 0,05 0,45 Nej 5 5
Summa 990 7,9 55 55

Organisation pedagogisk omsorg i Hallsbergs kommun 2023

VT 2023

Prognos antal barn
Prognos 
antal 
timmar

Antal tjänster
Prognos 
antal barn

Prognos 
antal 
timmar

Antal 
tjänster

Hallsberg 10 318 2 0 0 0

Löner och omkostnadsersättning är uppräknade.

HT 2023
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 22 - Verksamhetsrapport 2022:06 
(23/BIN/42)

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden har genomfört verksamhetsbesök på förskolan Gläntan i Pålsboda, 
Hallsbergs kommun. En rapport från besöket har utarbetats enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 20 2023) 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

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

Beslut 
Bildningsnämnden godkänner verksamhetsrapport 2022:06 gällande förskolan Gläntan och 
lägger den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Verksamhetsrapport 2022:06
 Verksamhetsrapport 2022:06, förskolan Gläntan

Expedieras till  
Rektor förskolan Gläntan

Paragrafen är justerad
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Verksamhetsrapport 2022:06
§ 22

23/BIN/42
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2023-02-09 Dnr:23/BIN/42 

Verksamhetsrapport 2022:06

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden har genomfört verksamhetsbesök på förskolan Gläntan i Pålsboda, Hallsbergs 
kommun. En rapport från besöket har utarbetats enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden föreslås godkänna verksamhetsrapport 2022:06 gällande förskolan Gläntan och 
lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Bildningsnämnden beslutar årligen om att genomföra verksamhetsbesök i verksamheterna inom
nämndens ansvarsområde förskola/skola, kultur och fritid. Nämnden avser att genomföra åtta beslut
årligen, fyra under vårterminen och fyra under höstterminen. Under covidpandemin har dock
nämnden kunnat genomföra färre besök än planerat. Under våren 2022 genomförde nämnden tre 
besök, då det inplanerade besöket i januari fick flyttas på grund av pandemin. Under höstterminen 
har nämnden, utöver besöket på förskolan Gläntan, även besökt förskolan Hjorten och 
Folkasboskolan. Det inplanerade besöket på Stocksätterskolan har fått skjutas upp till 2023.

En rapport från besöket på förskolan Gläntan som genomfördes 7 december 2022 har utarbetats 
enligt bilaga.

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

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson

Förvaltningschef Enhetschef administration

Bilagor
Verksamhetsrapport 2022:06, förskolan Gläntan
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Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, för 

nämndens verksamhet, viktiga områden. Verksamhetsbesöken är ett av flera sätt 

för nämndens politiker att få en inblick i verksamheterna nämnden ansvarar för 

liksom att det också utgör ett tillfälle för de som på olika sätt är knutna till dessa 

verksamheter att få möta några av nämndens politiker. Verksamhetsbesöket 

sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som framkommer i samtalet.  

 

Verksamhetsbesök har gjorts i kommunens förskolor och skolor sedan år 2000. 

Vid de första besöken granskade nämnden hur man arbetat med miljö-, hälso- och 

internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 

områden som utveckling och lärande samt barn och ungas inflytande. Under åren 

2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 

delaktighet och ansvar ur elev-, vårdnadshavar- och personalperspektiv för ökad 

måluppfyllelse”, och under 2009/2010 har fokus dels varit på Skolinspektionens 

besök och dels granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 

likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevers delaktighet och 

inflytande i vardagen”. 2014 gjorde Skolinspektionen en ny tillsyn av Hallsbergs 

kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen till att 

bildningsnämnden återigen besökte grundskolorna utifrån rapporterna som 

Skolinspektionen avlämnade efter varje besök. Nämnden besökte också hösten 

2014 två nyöppnade förskolor i Hallsbergs kommun, som tidigare inte haft besök 

av nämnden, för att se verksamheterna där. Under hösten 2015 började nämnden 

att besöka fritidshemmen i kommunen. Därefter har nämnden besökt både 

skolor, förskolor, ungdomshuset KUBEN, familjecentralen, Alléområdet samt 

biblioteket, Bergööska huset och kulturavdelningen.  

 

Våren 2020 startade covid-pandemin. Bildningsnämnden kunde genomföra fem 

besök, men två besök ställdes in. Våren 2021 genomfördes inga 

verksamhetsbesök, men under hösten kunde tre av fyra planerade besök 

genomföras. På grund av pandemin gick ett av fyra besök våren 2022 inte att 

genomföra. 

 

Under höstterminen 2022 sker följande besök  

• Förskolan Gläntan  

• Förskolan Hjorten 

• Folkasboskolan  

• Stocksätterskolan (flyttat till 2023) 
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1 Besökare 
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 

Emelie McQuillan, ledamot, bildningsnämnden 

Aminatu Bello, ersättare bildningsnämnden 

Gert Öhlin, ersättare, bildningsnämnden 

Catharina Lindvall-Scharmer, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 

Erica Rosenkvist, verksamhetschef förskola/skola, bildningsförvaltningen 

Jenny Andersson, enhetschef administration, bildningsförvaltningen 

2 Rektor berättar om förskolan 
Förskolan Gläntan består av två avdelningar. En där de yngre barnen går, 

Krokodilen, och en där de äldre barnen går, Hajen. De har 36 platser sammanlagt 

på förskolan. Just nu har de 29 barn här, men fyra barn är planerade att börja i 

början av 2023. Det är ganska jämnt fördelat i åldrar, men det är relativt många 

små barn som kommer. Det har varit relativt fullt på förskolorna i Pålsboda under 

en tid, så vårdnadshavare har inte alltid fått sitt förstahandsalternativ. Önskad 

placering sker till alla tre förskolor. De har en modersmålsstödjare som arbetar på 

förskolan Gläntan. Modersmålsstödjaren arbetar på alla förskolor i Pålsboda, men 

har sin arbetstillhörighet på förskolan Gläntan. Detsamma med specialpedagogen, 

men hon har sin arbetstillhörighet på förskolan Folkasbo. 

 

De har ett bra samarbete på förskolan. De är två arbetslag, men de arbetar alltid 

som ett stort arbetslag och arbetar alltid utifrån barnens bästa. Det är barnens 

behov som styr. Det är färre barn placerade på avdelningen för de yngre åldrarna, 

men barnen kan alltid gå emellan avdelningarna om behov finns. Här arbetar sju 

personal, varav tre arbetar heltid. Det är planerat 2,95 tjänst per avdelning samt 

tjänsten i köket. På förskolan pratar personalen och rektor mycket om att alla ska 

känna att de har ett meningsfullt arbete. Det behöver inte vara lika, men alla ska 

få känna sig viktiga och utgå från det man är bra på. Det ska vara en meningsfull 

utbildning för barnen. De utgår från barnens intressen och arbetar projektinriktat. 

För närvarande arbetar de med fåglar. De har ofta samma projekt på båda 

avdelningarna, men de arbetar på olika sätt.  

 

På förskolan arbetar de med tydliggörande pedagogik. De arbetar mycket med 

TAKK. Specialpedagogen som arbetar mot förskolan utbildar i TAKK1. Först 

utbildades personalen på Krokodilen och nu får personalen på Hajen samma 

utbildning. Rektor tycker att det är bra att ett arbetslag i taget utbildas, att all 

personal i arbetslaget får samma utbildning. Det får hellre då ta lite längre tid att 

komma runt alla arbetslag på området. I Tydliggörande pedagogik ingår även 

många andra delar, såsom att vara en tydlig pedagog, hur man skapar tydliga 

lärmiljöer och genom att förtydliga utbildningen genom till exempel bildstöd. En 

pedagog på förskolan är utbildad Skogsmulle. De arbetar mycket med miljöer på 

 
1 TAKK – Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation 
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förskolan och har ganska nära till en mindre skog dit de gärna går ofta.  

 

Förskolan rustades något för cirka 1–2 år sedan. Alla väggar målades i mer 

dämpade färger. Det blev en enhetlighet och skapar ett helt annat lugn. Förskolan 

har också fått medel från förvaltningen för inventarier. Det har tagit lite tid att 

iordningställa allt. Pedagogerna har fått tid att tänka hur de vill ordna innemiljön. 

Förskolan arbetar med den pedagogiska och sociala delen i miljöerna också. 

Ventilationen på förskolan är inte bra. Rektor har suttit i många möten kring den 

och det är en lång process. Den är planerad att bytas ut under nästkommande år. 

Det är flera olika orsaker till att arbetet med ventilationsbytet har skjutits upp.  

 

Även utemiljön har rustats och det var efterlängtat. Pedagogerna fick vara med i 

arbetet med ombyggnationen och utemiljön har blivit jättebra. De fick nyss ett 

förråd till gården och väntar nu enbart på ett litet hus att ha på framsidan av 

gården. De har skapat två gårdar, som utnyttjas väl. Det är kommunens 

fastighetsavdelning som ansvarar för arbetet med lokaler och utemiljön.  

 

Är det hög personalomsättning på förskolan? Nej, personalen stannar i hög 

utsträckning. Någon har slutat under den sista tiden för att prova på en annan 

bransch. Det ser lika ut på alla förskolor i Pålsboda. De har fler utbildade 

förskollärare nu också. Rektor har kunnat anställa några tidigare VFU2-studenter 

tillsvidare. Rektor försöker arbeta för att fler personal ska utbilda sig för att bli 

VFU-handledare, så att de kan ha studenter på förskolan.  

 

Hur ser samarbetet ut förskolerektorerna emellan? Samarbetet rektorerna 

emellan fungerar bra. Rektor har samarbete med rektorn för förskolorna i 

Sköllersta sedan hon började. Deras respektive ledningsgrupper träffas 

regelbundet. För närvarande arbetar de med reflektion och har en bok som de 

läser gemensamt och arbetar med. Det har inte varit samma rektor i Sköllersta 

hela tiden så rektor för förskolorna i Pålsboda/Hjortkvarn är den som håller i 

gruppen och leder arbetet. Rektor berättar också att hon har jättebra stöd från 

ekonomen som arbetar mot bildningsförvaltningen. Ekonomen är bra på att 

förklara och hjälper till att tänka kring ekonomin.  

 

Rektor berättar att de har två prioriterade mål just nu som de arbetar med i 

verksamheten. Det ena är att möta alla barn (allas behov och prioritera 

undervisning) samt det systematiska kvalitetsarbetet, SKA.  

 

Hur fungerar det att vara rektor med verksamheter så utspritt? Rektor berättar att 

hon trivs mycket bra med sitt arbete och tycker att hon är rektor för fyra 

fantastiska förskolor. Känner du att du räcker till i ditt uppdrag? Rektor svarar att 

när hon är klar med rektorsutbildningen kommer tiden att räcka till, för 

närvarande är det lite brist på tid. Hon får hjälp av rektor och biträdande rektor på 

Folkasboskolan. Rektor skulle vilja vara ännu mer ute i verksamheterna, vilket hon 

 
2 VFU – Verksamhetsförlagd utbildning 
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kommer att kunna vara efter att utbildningen är avslutad. Hon får göra allt fyra 

gånger, exempelvis fyra skyddsronder, fyra arbetsplatsträffar med mera. 

Personalen är förstående och det finns en tillit personalen och rektor emellan.  De 

tänker vi tillsammans, inte rektor för sig och personal för sig. Alla förskolorna i 

Pålsboda/Hjortkvarn har bra processledare, de är viktiga i verksamheten.  

 

Hur vet ni att ni når målen? Genom observationer, både från rektor och 

personalen och genom det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor har gjort en 

enkät som hon skickade ut om hur det ser ut i verksamheten. Utifrån detta arbete 

har de byggt vidare vad det är de ska arbeta med. De pratar mycket om det som 

är märkbart inte bara det som är mätbart. Förvaltningen skickar också ut 

kommungemensamma enkäter till vårdnadshavare och personal. 

 

3 Möte med personalrepresentanter 
Christina Björsson Pettersson, förskollärare, avdelning Hajen 

Sara Hellmark, föskollärare, avdelning Krokodilen 

 

Mötet inleds med en presentation samt att nämndens vice ordförande berättar 

om anledningen till verksamhetsbesöket. 

 

Personalen börjar med att berätta hur de har det på förskolan. Under det senaste 

året har de arbetat med samma projekt på båda avdelningarna. De har dock 

åldersanpassat arbetet på avdelningarna. Årets projekt är fåglar. Personalen 

berättar att de väver in mycket matematik i nuvarande fågelprojekt. Hur länge 

håller ett projekt på? Tidigare brukade de arbeta med ett projekt ett par månader 

i taget, men numera är det ett läsår. Sedan kan det också vara så att projektet 

håller på så länge barnen har ett värde i det, de lär sig saker, är intresserade och 

tycker att det är roligt. Varför just fåglar? När barnen äter mellanmål ute kommer 

det ofta fåglar som äter smulor, vilket barnen fascineras av. De pekar ofta på 

fåglarna när de flyger. Så projektet uppstod utifrån vad barnen pratade om.  

 

Personalen arbetar mycket över avdelningsgränsen och hjälper varandra. De har 

sett ett stort värde i det. När personalen samarbetar över gränserna träffar de alla 

barnen. Det blir då inte så komplicerat för barnen att byta avdelning. Det blir en 

råd tråd för barnen. Tidigare har barn skolats in i förskolan i augusti månad. Det 

har förändrats på senare år, nu skolas barn in konstant i stort sett hela året om.  

Personalen upplever att de har en mycket bra psykosocial arbetsmiljö. De tycker 

att det är en av förskolans styrkor, att det är så trevligt här. Personalen får lite 

olika perspektiv när de arbetar över gränserna och de har stöd i varandra.  

Varför är man som personal kvar här på förskolan? Personalen tycker som sagt att 

de har en god psykosocial arbetsmiljö. Det finns en samsyn i huset, vilket gör att 

jobbet blir mycket roligare och går lättare. Personalen tycker alltid att det är roligt 

att gå till jobbet. De tycker att det var en slitsam vårtermin, men det spelar inte så 
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står roll när det är roligt att åka till jobbet och träffa alla. Personalen hämtar kraft i 

varandra, det finns alltid någon som hämtar upp en när det är kämpigt. De har 

gott stöd i varandra och en bra ledning.  

 

Personalen har med en reflektion från en vårdnadshavare, som vill skicka med att 

vårdnadshavaren är mycket nöjd med förskolan. Där är det en god stämning och 

vårdnadshavaren är trygg med att lämna sina barn där. Det är roligt att 

kommunen investerat i utegården och att det har blivit så fint där. 

Vårdnadshavaren har haft barn på förskolan i sammanlagt 10 år.  

 

Fungerar det bra trots att rektor går rektorsutbildning just nu? Det tycker 

personalen att det gör. Verksamheten fungerar bra och processledarna gör ett 

gott jobb.  

 

Hur fungerar samarbetet med andra förskolor? Det fungerar, men inte under 

pandemin som varit. Nu ska de starta upp pedagogiskt kafé igen. De har en bra 

ledningsgrupp, vilket underlättar kontakten förskolorna emellan. Förskolorna 

hjälps åt under ledigheter såsom jul och sommar. 

 

Vilka är utmaningarna? Barn på förskolan idag går allt längre dagar. Det blir fler 

barn under en större del av dagen, vilket gör att det blir svårare att täcka upp 

personalmässigt. En utmaning att räcka till när det behövs som mest. Av de 

barnen som går på förskolan nu, är två barn där 15 timmar. Ett antal 

vårdnadshavare har också skiftarbete. Högt tryck på barnantal ger ett högt tryck 

på personal.  

 

Det här läsåret arbetar personalen mycket med reflektion. De reflekterar mycket 

vad de gör, vad fungerar och vad fungerar inte och ställer hela tiden frågan varför.  

Personalen varierar undervisningen mycket. Barnen ska få möta samma sak på 

olika sätt för att befästa kunskaper. Barnen har med sig så många erfarenheter 

själva och är olika, de lär olika också. Det är en utmaning är att få med sig hela 

barngruppen. Personalen tycker att det är viktigt att kunna dela på gruppen i 

mindre grupper ibland. Det är också viktigt att förstärka rutinsituationer för att 

minimera frågetecken. På förskolan arbetar de mycket med TAKK. Vilka är de 

vanligaste orden? De vanligaste orden är nog olika frukter och färger. Andra ord 

kan vara vänta, vatten och jobbar.  

 

Hur arbetar ni på förskolan med andra språk? Personalen försöker ta reda på vissa 

nyckelord på de modersmål som finns representerade på förskolan som barnen 

får med sig. Det synliggör att deras språk är viktiga också och det får med 

vårdnadshavarna också på ett bra sätt. Personalen frågar dem om ord, vilket gör 

att de kan känna sig mer delaktiga. 

Är det något personalen vill skicka med politiken? Personalen vill skicka med att 

det är viktigt att inte alltid stirra sig blind på antalet barn, för det är olika hur 

åldersfördelningen ser ut och antalet timmar som barnen går på förskolan. På 
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förskolan Gläntan kommer det under vårterminen 2023 att vara 11 barn som är 

födda 2021. Det gör att förskolan kommer att få flytta över barn som är 2,5 år till 

den äldre avdelningen för att få plats. De får många små barn på den äldre 

avdelningen. Då behöver personalen tänka om och anpassa efter barnen. De har 

en bra och anpassad inskolning för barnen som ska börja. En inskolning tar upp till 

två veckor, det är olika hur snabbt barnen vänjer sig.  

 

Personalen avslutar mötet med att de berättar att de tycker den 

kompetensutveckling de fått ger resultat i verksamheten och är väsentlig. Bland 

annat har de fått utbildning i tydliggörande pedagogik.  

 

4 Rundvandring i lokalerna 
Bildningsnämndens besökare gör en rundvandring i förskolan Gläntans lokaler och 

utemiljö. Besökarna tar sig sedan tillsammans med rektor till förskolelokalen på 

Falkvägen för att se hur den lokalen och utemiljön ser ut. Här sker också 

sammanfattning tillsammans med rektor. 

 

5 Sammanfattning tillsammans med rektor 
Sammanfattningen inleds av nämndens ordförande. Det var ett trevligt möte med 

personalen. De var nöjda med det mesta. De var mycket nöjda med kollegorna 

och sin ledning. Personalen trivs med sitt arbete och är nöjda över det. De 

berättade om sitt sätt att arbeta på förskolan. Personalen lyfte i sitt samtal 

samma saker som rektor gjorde inledningsvis. Det finns en samstämmighet och 

alla lägger vikt vid samma saker.  

 

De uttryckte att det var svårare numera med många barn som går långa dagar. 

När det blir många barn över lång tid under dagen kan det bli svårt att täcka.  

Personalen såg en förändring över tid, fler och fler barn går längre dagar. Rektor 

lägger till att det blir lite mycket nu på förskolan när det kommer många små barn 

samtidigt. Många barn ska skolas in som är födda 2021, vilket de får ha i 

beaktande när de fördelar platserna på förskolan. Rektor och personalen har 

diskuterat hur det ska fungera framöver, men kommit fram till att de även 

fortsättningsvis vill ha två avdelningar med yngre respektive äldre barn.  

Den här höstterminen var det en stor grupp barn som gick vidare till förskoleklass 

i Pålsboda.  

 

Rektor och besökarna genomför sammanfattningen i förskolelokalen på 
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Falkvägen. Ventilationen i lokalen är inte optimal, det finns en säregen lukt i 

lokalen. Bildningsförvaltningen har påtalat detta till fastighetsägaren.  

 

Ordförande avrundar förmiddagen och riktar ett tack till rektor och förskolan för 

dagens givande besök. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 23 - Undantag från allmänna regler och villkor för bokning av 
anläggningar och lokaler 
(23/BIN/43)

Ärendebeskrivning 
IFK Hallsberg Hockey har bokat Sydnärkehallen ishall på kvällen den 6 april 2023 för att 
arrangera ett dans- och nöjesarrangemang. Beredningsutskottet har att ta ställning till 
eventuellt undantag från gällande bokningsregler som säger att alkohol inte får 
serveras/försäljas i bildningsnämndens lokaler och anläggningar.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 21 2023) 
Efter diskussion i beredningsutskottet tas sista meningen i tjänsteskrivelsen bort.
Ordförande föreslår beredningsutskottet besluta att godkänna undantag från 
bokningsreglerna och därmed tillåta servering av alkohol i bildningsnämndens lokal vid 
skärtorsdagsdansen samt informera bildningsnämnden om fattat beslut.

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

Beslut 
Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Undantag från bokningsreglerna IFK Hallsbergs hockey

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2023-02-09 Dnr:23/BIN/43 

Undantag från allmänna regler och villkor för bokning av anläggningar 
och lokaler

Ärendebeskrivning 
IFK Hallsberg Hockey har bokat Sydnärkehallen ishall på kvällen den 6 april 2023 för att arrangera ett 
dans- och nöjesarrangemang. Beredningsutskottet har att ta ställning till eventuellt undantag från 
gällande bokningsregler som säger att alkohol inte får serveras/försäljas i bildningsnämndens lokaler 
och anläggningar.

Förslag till beslut 
Beredningsutskottet föreslås besluta om undantag från bokningsreglerna och därmed tillåta 
servering av alkohol i bildningsnämndens lokal vid skärtorsdagsdansen samt informera 
bildningsnämnden om fattat beslut.

Ärendet 
IFK Hallsberg Hockey önskar boka Sydnärkehallen ishall på kvällen den 6 april 2023 för att arrangera 
ett dans- och nöjesarrangemang. Under arrangemanget planerar föreningen att ha dans samt 
försäljning av mat och alkohol. Enligt befintliga bokningsregler kan försäljning/servering av alkohol i 
bildningsnämndens lokaler och anläggningar endast tillåtas undantagsvis. Beslut om eventuella 
undantag ska fattas av beredningsutskottet. 

Bildningsförvaltningen föreslår beredningsutskottet besluta om undantag från bokningsreglerna och 
därmed tillåta servering av alkohol i bildningsnämndens lokal vid skärtorsdagsdansen. Motivet till det 
är att festen är ett årligt engångsarrangemang och ingen ”ordinarie” verksamhet. Ett annat motiv är 
att Sydnärkehallen för den aktuella tidpunkten bedöms vara den enda lokalen i kommunen som är 
tillräckligt stor för ett arrangemang av den omfattningen. Arrangemanget är också en positiv 
händelse för många av kommunens invånare samt en möjlighet för hockeyföreningen att öka sina 
intäkter. 

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 Anders Wiiand

Förvaltningschef t.f. Fritidschef
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24 - Ledamotsinitiativ 2023 
(23/BIN/27)

Ärendebeskrivning 
Anmälan av ledamotsinitiativ, vilket inkommit till bildningsförvaltningen, från Ebba 
Leandersson (SD) gällande statistik över andelen behöriga lärare.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ola Ström (S) yrkar avslag till ledamotsinitiativet.
Oscar Lundqvist (SD) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.

Propositionsordning 
Efter att ha fått propositionsordningen godkänd ställer ordförande proposition på ställda 
förslag och finner därvid att bildningsnämnden beslutar att avslå ledamotsinitiativet.

Beslut 
Bildningsnämnden avslår ledamotsinitiativet.

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ebba Leandersson (SD), Oscar Lundqvist (SD) och Annika 
Svensson (M).

Beslutsunderlag 
 Ledamotsinitiativ (2/2)

Paragrafen är justerad
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  Ledamotsinitiativ Bildningsnämnden - 2023-01-30 – Statistik över andelen behöriga lärare 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Hallsberg 
Organisationsnummer: 802462–3715 
Östra Storgatan 2, 694 31 Hallsberg 

E-post: hallsberg@sd.se Sid. 1  (2) 

Ledamotsinitiativ 
Statistik över andelen behöriga lärare  

 
Sammanfattning 
Nuvarande statistik över lärarbehörigheten i kommunens skolor visar enbart hur stor andel av de 
anställda lärarna på en viss skola som innehar lärarlegitimation. Statistiken visar inte om lärarna är 
utbildade och legitimerade i de specifika ämnen som de undervisar i. Det förekommer att en lärare 
som är utbildad och legitimerad i två ämnen (t ex historia och religion) undervisar i flera, eller helt 
andra ämnen (t ex engelska), än vad hen är utbildad i. Vi anser därför att nuvarande statistik är 
otillräcklig. 

Som huvudman är kommunen ansvarig för att skollagen och behörighetsförordningen följs. Vi vill 
att Bildningsförvaltningen utför en sammanställning som utgår från ett elevperspektiv, där det 
redovisas hur stor andel av elevernas lärare som är utbildade och legitimerade i det specifika ämne 
som lärarna undervisar klassen i. Detta ger kommunen en mer relevant bild av hur skollagen 
efterlevs. 

Beskrivning 
Enligt skollagen (2010:800) och behörighetsförordningen (2011:326) är en lärare behörig enbart i 
vissa ämnen. Exempelvis gäller att en lärare som innehar lärarlegitimation och är behörig enbart i 
matematik inte får undervisa i samhällskunskap. Detta framkommer i Förordning (2011:326) 1 kap. 3, 
6, 8 § om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; ”En lärare som avses i första 
stycket är endast behörig att undervisa i det eller de ämnen som omfattas av lärarens examen”. I 
samma förordning föreskrivs det att detta även framgår i legitimationen; ”På legitimationen ska det 
anges i vilken eller vilka skolformer eller fritidshem, årskurser eller motsvarande, ämnen eller 
ämnesområden, som läraren eller förskolläraren är behörig att undervisa i”. 
 
Enligt Skollagen (2010:800) 2 kap. 13§ är det huvudmannen som är ansvarig för att 
bestämmelserna följs. Därför är det viktigt att huvudmannen har vetskap om hur stor andel 
ämnesbehöriga lärare som varje klass har i respektive ämne. Då betydelsen av behöriga lärare är 
väl belagd, bl.a. i Skolinspektionens "Tematisk kvalitetsgranskning 2022" (SI 2019:5786), är det av 
vikt att vi som huvudman för Hallsbergs kommuns skolor har tillgång till en rättvisande bild av hur 
stor andel av lektionerna som bedrivs av behöriga lärare. 
 
Skolinspektionen observerar samband mellan andel behöriga lärare och hög kvalitet. Det torde 
även vara självklart för de flesta att en lärare som själv inte är utbildad i exempelvis fysik har sämre 
förutsättningar att undervisa, utmana och entusiasmera eleverna med samma kvalitet som en 
fysiklärare med egna goda ämneskunskaper har. 
 
Tillgänglig statistik tar inte hänsyn till att legitimerade lärare undervisar i fler ämnen än vad deras 
legitimation omfattar. För att kommunen som huvudman ska få en mer rättvisande bild av nuläge 
och utveckling när det gäller tillsättningar av tjänster, tjänstefördelning samt schemaläggning så är 
det viktigt att inkludera även vilka ämnen som lärarna är behöriga i. Vi ser det som ett viktigt led i 
att höja kommunens skolresultat. Nedan syns ett exempel på hur statistiken kan utformas. 
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  Ledamotsinitiativ Bildningsnämnden - 2023-01-30 – Statistik över andelen behöriga lärare 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna Hallsberg 
Organisationsnummer: 802462–3715 
Östra Storgatan 2, 694 31 Hallsberg 

E-post: hallsberg@sd.se Sid. 2  (2) 

 
I ovanstående exempel innehar 73 % av lärarna på skolan legitimation, vilket är den typ av statistik 
som finns tillgänglig i nuläget. Med den lärargruppens tjänstefördelning är den totala andelen 
ämnen, vars lektioner utförs av behöriga lärare, på skolan bara 55 %. För vissa klasser i exemplet är 
motsvarande siffra endast ca 38 % medan en klass har ca 77 %. Detta kommer inte fram om inte 
vårt förslag genomförs. 
 
Vi föreslår 
 
- att Bildningsförvaltningen får i uppdrag att redovisa en sammanställning över i vilka ämnen varje 
klass undervisas av en lärare som är behörig i aktuellt ämne, samt i vilka ämnen varje klass 
undervisas av en lärare som saknar behörighet i det ämnet. 
 
- att uppföljningar med samma statistik fortsättningsvis sker en gång per termin. 
 

 

 

För Sverigedemokraterna i Hallsbergs kommun: 

 

 

 

___________________________   _______________________________ 
Ebba Leandersson (SD)   Oscar Lundqvist (SD) 
Ledamot i Bildningsnämnden  Ledamot i Bildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut under perioden 2023-01-31 - 2023-02-27 presenteras på nämndens 
sammanträde 28 februari.
Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2023-01-31 
- 2023-02-27.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga delegationsbeslut fattade perioden 
2023-01-31 - 2023-02-27 till handlingarna.
Beslut
Bildningsnämnden lägger delegationsbeslut fattade perioden 2023-01-31 - 2023-02-27 till 
handlingarna.
Delegeringsbeslut 

 /BIN/2230376 22/BIN/278-2  Delegationsbeslut Fk 074/2022 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2230449 22/BIN/252-13  Delegationsbeslut Fk org 033/2022, plan för arbetet med 
lika rättigheter och lika möjligheter 2022/2023, förskolan Norrgården

 /BIN/2230450 22/BIN/252-14  Delegationsbeslut Fk org 034/2022, plan för arbetet med 
lika rättigheter och lika möjligheter 2022/2023, förskolan Björkängen

 /BIN/2230484 22/BIN/252-15  Delegationsbeslut Fk org 035/2022, plan för arbetet med 
lika rättigheter och lika möjligheter 2022/2023, förskolan Äppellunden

 /BIN/2230485 22/BIN/252-16  Delegationsbeslut Fk org 036/2022, plan för arbetet med 
lika rättigheter och lika möjligheter 2022/2023, förskolan Vibytorp

 /BIN/2230486 22/BIN/252-17  Delegationsbeslut Fk org 037/2022, plan för arbetet med 
lika rättigheter och lika möjligheter 2022/2023, förskolan Kompassen

 /BIN/2230042 21/BIN/339-7  Delegationsbeslut OkF 020/2022, begäran om yttrande 
från elevens hemkommun, skola och fritidshem.

 /BIN/2230043 22/BIN/293-1  Delegationsbeslut OkF 021/2022 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning förskola.

 /BIN/2230044 22/BIN/293-2  Delegationsbeslut OkF 022/2022 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning lå 2022-23 förskola.

 /BIN/2230045 22/BIN/293-3  Delegationsbeslut OkF 023/2022 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning lå 2022-23 förskola.

 /BIN/2230046 22/BIN/258-2  Delegationsbeslut OkF 024/2022 Interkommunal, 
ytttrande om interkommunal ersättning lå 22/23 skola.

 /BIN/2230499 22/BIN/258-3  Delegationsbeslut OkF 025/2022 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning lå 22/23 skola.

 /BIN/2230500 22/BIN/258-4  Delegationsbeslut OkF 026/2022 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning lå 22/23 skola.

 /BIN/2330506 22/BIN/252-18  Delegationsbeslut Fk org 039/2022, plan för arbetet med 
lika rättigheter och lika möjligheter 2022/2023, förskolan Tranängen

 /BIN/2230448 22/BIN/221-12  Delegationsbeslut OkS081/2022 position 3.13 och 7.3
 /BIN/2230448 22/BIN/221-12  Delegationsbeslut OkS081/2022 position 3.13 och 7.3
 /BIN/2330657 23/BIN/25-3  Delegationsbeslut OkS003/2023 placering i 

Nattverksamhet HBG
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 /BIN/2330670 22/BIN/252-19  Delegationsbeslut Fk org 1/2023, plan för arbetet mot 
kränkande behandling och diskriminering - Transtenskolan läsåret 22/23, reviderad

 /BIN/2330712 22/BIN/151-22  Delegationsbeslut OkT050/2023 Enskilda 
Överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun

 /BIN/2330713 22/BIN/151-23  Delegationsbeslut OkT051/2023 Enskilda  
Överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun

 /BIN/2330716 22/BIN/151-24  Delegationsbeslut OkT052/2023 Enskilda  
Överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun

 /BIN/2330717 22/BIN/151-25  Delegationsbeslut OkT053/2023 Enskilda  
Överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun

 /BIN/2330728 22/BIN/239-18  Delegationsbeslut OkT034/2023 Personalärende
 /BIN/2330723 22/BIN/239-19  Delegationsbeslut OkT035/2023 Personalärende
 /BIN/2330724 22/BIN/239-20  Delegationsbeslut OkT045/2023 Personalärende
 /BIN/2330725 22/BIN/239-21  Delegationsbeslut OkT046/2023 Personalärende
 /BIN/2330726 22/BIN/239-22  Delegationsbeslut OkT047/2023 Personalärende
 /BIN/2330727 22/BIN/239-23  Delegationsbeslut OkT048/2023 Personalärende
 /BIN/2330733 23/BIN/14-2  Delegationsbeslut OkT018/2022, skolskjutsutbildning
 /BIN/2330731 23/BIN/14-3  Delegationsbeslut OkT19/2022 Skolskjutsutbildning
 /BIN/2330732 23/BIN/14-4  Delegationsbeslut OkT20/2022 Skolskjutsutbildning
 /BIN/2330719 22/BIN/151-26  Delegationsbeslut OkT054/2023 Enskilda  

Överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun
 /BIN/2330720 22/BIN/151-27  Delegationsbeslut OkT055/2023 Enskilda  

Överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun
 /BIN/2330734 22/BIN/151-28  Delegationsbeslut OkT056/2023 Enskilda  

Överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun
 /BIN/2330744 23/BIN/14-5  Delegationsbeslut OkT057/2022 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts.
 /BIN/2330745 23/BIN/14-6  Delegationsbeslut OkT058/2022 Skolskjutsar.
 /BIN/2330746 23/BIN/14-7  Delegationsbeslut OkT059/2022 Skolskjutsar.
 /BIN/2330747 23/BIN/14-8  Delegationsbeslut OkT060/2022 Skolskjutsar.
 /BIN/2330748 23/BIN/14-9  Delegationsbeslut OkT061/2022 Skolskjutsar
 /BIN/2330758 23/BIN/31-1  Delegationsbeslut OkT062/2022. Ärenden gällande 

fritidshem.
 /BIN/2330759 23/BIN/31-2  Delegationsbeslut OkT063/2022. Ärenden gällande 

fritidshem.
 /BIN/2330760 23/BIN/31-3  Delegationsbeslut OkT064/2022. Ärende gällande 

fritidshem.
 /BIN/2330797 23/BIN/26-2  Delegationsbeslut Fk 005/2023 Skolskjutsar, beslut om 

skolskjuts
 /BIN/2330802 23/BIN/25-4  Delegationsbeslut Oks004/2023 position 6.3
 /BIN/2330801 23/BIN/25-5  Delegationsbeslut Oks005/2023 position 6.3 Askersund
 /BIN/2330812 23/BIN/25-6  Delegationsbeslut Oks006/2023 Position 9.2
 /BIN/2330813 22/BIN/151-29  Delegationsbeslut OkT/065/2023 Enskilda 

Överenskommelse om elevs skolgång i annan kommun
 /BIN/2330814 23/BIN/25-7  Delegationsbeslut Oks007/2023 position 9,2
 /BIN/2330852 22/BIN/151-31  Delegationsbeslut OkT067/2023. Interkommunal 

yttrande om interkommunal ersättning förskola.
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 /BIN/2330853 22/BIN/151-32  Delegationsbeslut OkT068/2023. Interkommunal, 
yttrande om interkommunal fritids.

 /BIN/2330851 22/BIN/151-30  Delegationsbeslut OkT066/2023 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning förskola.

 /BIN/2330865 22/BIN/244-4  Delegationsbeslut Fk 006/2023 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2330866 22/BIN/243-4  Delegationsbeslut Fk 007/2023 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2330872 22/BIN/293-4  Delegationsbeslut OkF 004/2023 Interkommunal, 
yttrande om interkommunal ersättning lå 22/23 förskola.

 /BIN/2330969 22/BIN/239-24  Delegationsbeslut OkT049/2023 personalärende
 /BIN/2330975 22/BIN/258-8  Delegationsbeslut OkF 005/2023 Interkommunal 

ersättning skola lå 22/23
 /BIN/2330977 23/BIN/25-8  Delegationsbeslut position 6.3 kumla kommun 

Oks008/2023
 /BIN/2229459 22/BIN/258-9  Delegationsbeslut OkF 006/2023 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning lå 22/23 skola/fritids
 /BIN/2229458 22/BIN/258-10  Delegationsbeslut OkF 007/2023 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning lå 22/23 skola/fritids
 /BIN/2330978 22/BIN/258-11  Delegationsbeslut OkF 008/2023 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning lå 22/23 skola/fritids
 /BIN/2330979 22/BIN/293-5  Delegationsbeslut OkF 009/2023 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning lå 22/23 förskola
 /BIN/2330980 22/BIN/293-6  Delegationsbeslut OkF 010/2023 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning lå 22/23 förskola
 /BIN/2330981 22/BIN/293-7  Delegationsbeslut OkF 011/2023 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning lå 22/23 förskola
 /BIN/2330982 22/BIN/258-12  Delegationsbeslut OkF 012/2023 Interkommunal, 

yttrande om interkommunal ersättning lå 22/23 skola/fritids

Paragrafen är justerad
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§ 26 - Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 
– 2.17 
(23/BIN/10)

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 28 februari redovisas inkomna anmälningar om 
befarad kränkande behandling enligt skollagen 6 kap 10 § till huvudman perioden 2023-01-
31 – 2023-02-27. På beredningsutskottet 14 februari sker en delredovisning till huvudman.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 23 2023) 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

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

Beslut 
Bildningsnämnden lägger redovisningarna till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Delegationsordningen 2.15 - 2.17 februari
 6 kap 10 § grundskolan 23-01-31-23-02-27

Paragrafen är justerad
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Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17

§ 26
23/BIN/10
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2023-02-10 Dnr:23/BIN/10 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 28 februari redovisas inkomna anmälningar om befarad 
kränkande behandling enligt skollagen 6 kap 10 § till huvudman perioden 2023-01-31 – 2023-02-27. 
På beredningsutskottet 14 februari 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, 2023-01-31 – 2023-02-27, grundskolan 
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2023-02-27 15:33 Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun

https://inloggad.draftit.se/Customer/h/hallsbergs-kommun/kb-process-hallsbergs-kommun/Statistics/ 1/3

Hallsbergs Kommun Grundskolor
Statistik

Filter 2023-01-31 - 2023-02-27

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.

119 ärenden
30
89

Nya:
Från tidigare:

31Ej påbörjade 49Påbörjade 39Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 39

Ej kränkning 7.69% 3

Kränkning 92.31% 36

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 39

Snabbutredning 48.72% 19

Utredning 51.28% 20
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 46.43% 39

Han 50% 42

Vet ej 3.57% 3

Utsättare
Hon 22.68% 22

Han 73.2% 71

Vet ej 4.12% 4

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Sexuella trakasserier 10.92% 13

Fysisk 36.97% 44

Psykosocial 10.92% 13

Verbal 22.69% 27

Diskriminering 3.36% 4

Trakasserier 5.04% 6

Text/bild 3.36% 4

Ej angivet 6.72% 8

Skolor

9.52% 8

21.43% 18

11.9% 10

10.71% 9

4.76% 4

14.29% 12

27.38% 23
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27- Rapporter

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 24 2023) 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
Lokalplanering
IT
Information från förvaltningen
 - Beredningsutskottet informeras om en avstängning av en elev.
 - Beredningsutskottet informeras om nuläget i verksamheterna gällande ANDT.
Beredningsutskottet lägger rapporterna till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
 Inget att rapportera.
Lokalplanering
 - Nya möbler till Transtenskolan och Sköllersta skolas matsal under vecka 8.
IT
 - Arbete pågår med att byta ut gamla accesspunkter.
Information från förvaltningen
 - Rekrytering till rektor Transtenskolan pågår.
 - Bildningsnämnden informeras om en avstängning av en elev.
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga rapporterna till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden lägger rapporterna till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Meddelanden till bildningsnämnden under perioden 2023-01-31 - 2023-02-27.
Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att meddelanden under perioden 2023-01-31 
- 2023-02-27 läggs till handlingarna.
Beslut
Bildningsnämnden lägger meddelanden under perioden 2023-01-31 - 2023-02-27 till 
handlingarna.
Anmälningar

 Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av av skolans hantering av värdegrundsfrågor i 
undervisningen med fokus på kontroversiella frågor vid Transtenskolan i Hallsbergs kommun 
(2/2)

 Elevråd januari 2023 Stocksätterskolan
 230124 Protokoll från elevrådsmöte på Östansjö skola
 Elevrådsprotokoll Långängskolan februari 2023
 Elevrådsprotokoll Folkasboskolan 4-6 februari

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29- Övriga meddelanden

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden får en muntlig föredragning av övriga meddelanden under perioden 
2023-01-31 - 2023-02-27.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Inkomna meddelanden
Diskrimineringsombudsmannen
 Begäran om komplettering
 Dnr 22/BIN/277
Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga övriga meddelanden perioden 
2023-01-31 - 2023-02-27 till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden lägger övriga meddelanden perioden 2023-01-31 - 2023-02-27 till 
handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 30- Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor det här sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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