
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

 Bildningsnämnden

Tid Plats
08:30-12:00 Kommunhuset Hallsberg, Sottern  

Övriga

Fredrik Nordvall (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Kjell Gunnarsson (Administrativ samordare)
Daniel Jämsä (Ekonom)
Catharina Lindvall-Scharmer (Rektor) §6
Tobias Fornbrant (Fritidschef) §5
Birgitta Rydén (Säkerhetssamordnare) §17

Protokollet innehåller paragraferna §§1-17

Ordförande _________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare _________________________________________________________________
Gert Öhlin

Sekreterare _________________________________________________________________
Jenny Andersson

Ej tjänstgörande ersättare

Per-anders Thor (S)
Andreas Zakrisson (C)
Sawpon Reza (M)

Beslutande ledamöter

Siw Lunander (S) (ordförande)
Theres Andersson (S) (vice ordförande)
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Lars-Ove Nilsson (SD)
Lotta Öhlund (MP)  ersätter Rikard Arveden (M) 
(2:e vice ordförande)
Gert Öhlin (L)  ersätter Martin Pettersson (KD)
Jimmy Olsson (SD)  ersätter Oscar Lundqvist 
(SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-01-29
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 1 Sammanträdets inledning
§ 2 Beredningsutskott inom bildningsnämnden
§ 3 Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för bildningsnämnden
§ 4 Återrapportering av den interna kontrollen år 2018
§ 5 Investeringsbudget för fritidsanläggningar 2019
§ 6 Delrapport 2018, styrning och ledning matematik
§ 7 Redovisning av terminsbetyg, höstterminen 2018
§ 8 Aktuellt läge bildningsförvaltningen
§ 9 Verksamhetsrapport 2017:05
§ 10 Verksamhetsrapport 2017:06
§ 11 Verksamhetsrapport 2017:07
§ 12 Verksamhetsrapport 2018:07
§ 13 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 14 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 2.15 - 2.17
§ 15 Rapporter
§ 16 Inkommande/utgående skrivelser
§ 17 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 1- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

3. Tjänstgörande ersättare

Lotta Öhlund (MP) ersätter Rikard Arveden (M)
Gert Öhlin (L) ersätter Martin Pettersson (KD)
Jimmy Olsson (SD) ersätter Oscar Lundqvist (SD)

4. Ingen anmälan om jäv

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Gert Öhlin (L) till justerare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 2 - Beredningsutskott inom bildningsnämnden 
(19/BIN/10)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har inte utsett något politiskt beredningsutskott inom 
bildningsnämnden. Bildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att utse ett 
beredningsutskott. Utskottet föreslås ha tre ledamöter.

Presidiets behandling av ärendet (§ 2 2019)

Ordförande föreslår presidiet förslå bildningsnämnden besluta att utse presidiet till 
beredningsutskott innevarande mandatperiod.

I presidiet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ordförande redovisar presidiets förslag och föreslår bildningsnämnden besluta i enlighet 
med det.

Jimmy Olsson föreslår att beredningsutskottet ska bestå av en ledamot från 
Socialdemokraterna, en från Alliansen och en från Sverigedemokraterna.

Propositionsordning och beslut

Efter att ha fått propositionsordningen godkänd ställer ordförande proposition på de två 
förslagen och finner därvid att nämnden beslutar i enlighet med presidiets förslag.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att presidiet utses till beredningsutskottets ledamöter 
innevarande mandatperiod.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Jimmy Olsson (SD) och Lars-Ove Nilsson (SD)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 3 - Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för bildningsnämnden 
(19/BIN/8)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse och bokslut år 2018 för 
bildningsnämnden. Rapporten biläggs handlingarna senast på nämndens sammanträde den 
29 januari 2019.

Presidiets behandling av ärendet (§ 3 2019)

Inga handlingar finns att presentera ännu. Ekonom och förvaltningschef informerar kort om 
ärendet.

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 29 januari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Fredrik Nordvall föredrar verksamhetsberättelsen, vad som hänt under året, vilka insatser 
som gjorts, nämndens mål och indikatorer. Daniel Jämsä redovisar årsbokslutet. 
Bildningsnämndens resultat för 2018 är – 73 tkr.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att

1. Bildningsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut år 2018 för 
bildningsnämnden godkänns.

2. Verksamhetsberättelse och bokslut år 2018 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att

1. Bildningsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut år 2018 för 
bildningsnämnden godkänns.

2. Verksamhetsberättelse och bokslut år 2018 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

 Verksamhetsberättelse bildningsnämnden 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen
Bildningsförvaltningens ekonom

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 4 - Återrapportering av den interna kontrollen år 2018 
(18/BIN/139)

Ärendebeskrivning

I samband med nämndens behandling av årsbokslutet ska resultatet av arbetet med intern 
kontroll redovisas. I bildnings-nämndens verksamhetsberättelse redovisas kortfattat arbetet 
med intern kontroll. En utförlig redovisning av resultatet av arbetet med intern kontroll 
redovisas i bilagan Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att

1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2018 
godkänns.

2. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2018 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att

1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2018 
godkänns.

2. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2018 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Intern kontroll
 Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen
Bildningsförvaltningens ekonom
Ekonomisekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Rektorer och förskolechefer
Administrativ samordnare
Fritidschef

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5 - Investeringsbudget för fritidsanläggningar 2019 
(19/BIN/16)

Ärendebeskrivning

Fritidsavdelningen har tagit fram en prioriteringslista för investeringar i fritidsanläggningar 
2019. Investeringsbudgeten omfattar 800 tkr.

Presidiets behandling av ärendet (§ 4 2019)

Ordförande föreslår presidiet föreslå bildningsnämnden besluta att godkänna 
investeringarna för domartorn och löparbanor, men avvakta med investeringen för utegym 
för att senare under året besluta om vad dessa investeringsmedel ska användas till.

Presidiets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Vissa av investeringsförslagen är överflyttade från 2018.

Ordförande redovisar presidiets förslag och föreslår bildningsnämnden besluta i enlighet 
med det.

Nämnden beslutar enligt presidiets förslag.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna investeringarna för domartorn och löparbanor, 
men avvakta med investeringen för utegym för att senare under året besluta om vad dessa 
investeringsmedel ska användas till.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Budget föreningsanknutna investeringar anläggningar 2019
 Prioriteringslista investeringar fritidsanläggningar 2019

Expedieras till 

Fritidschef

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 6 - Delrapport 2018, styrning och ledning matematik 
(18/BIN/23)

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun är en av fem kommuner som deltar i ett projekt som leds av SKL 
(Sveriges kommuner och landsting), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). 
De övriga kommunerna är; Landskrona, Norrköping, Varberg och Göteborg. I likhet med 
”PISA 2015-projektet” så omfattar detta alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor 
och lärare. Denna gång är inriktningen att förbättra undervisningen i matematik på 
lågstadiet. Bildningsförvaltningen har tillsammans med alla nivåer i styrkedjan tagit fram en 
delrapport som skall skickas in till SKL som projektägare. Matematiksatsningen och 
delrapporten presenteras för bildningsnämnden.

Presidiets behandling av ärendet (§ 5 2019)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 29 januari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Catharina Lindvall-Scharmer och Fredrik Nordvall föredrar ärendet. De informerar nämnden 
om bakgrunden till projektet, arbetet i kommunen och delrapport 2018 som Hallsberg 
skickar in till SKL. Catharina är samordnare för projektet i Hallsbergs kommun.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Delrapport 2018, styrning och ledning matematik
 Delrapport 2018, Styrning och ledning - Matematik, pilotomgången

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 7 - Redovisning av terminsbetyg, höstterminen 2018 
(19/BIN/14)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid 
kommunens skolor i slutet av höstterminen 2018.

Presidiets behandling av ärendet (§ 6 2019)

Förvaltningschefen informerar kort om höstterminens betyg och hur arbetet fortgår med 
detta. Man har sett över alla årskurser som får betyg. Mer information presenteras på 
nämndens sammanträde.

Presidiets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Fredrik Nordvall informerar nämnden om höstterminens betyg och hur arbetet fortgår med 
detta. Han presenterar även statistik hur det ser ut i de olika kärnämnena och hur det sett ut 
över tid.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Redovisning av terminsbetyg, höstterminen 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 8 - Aktuellt läge bildningsförvaltningen 
(19/BIN/15)

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget i bildningsförvaltningen.   

Presidiets behandling av ärendet (§ 7 2019)

Förvaltningschefen informerar presidiet om läget i förvaltningen. Rekrytering av ny rektor till 
Långängskolan startar i april, tills ny rektor är på plats kommer en tf rektor vara där. 
Förskolechefen Pålsboda/Hjortkvarn går i pension under våren. Rekrytering dit pågår. Rektor 
Östansjö går också i pension efter vårterminen. Förvaltningen ser över organisationen i 
samband med detta.

Presidiets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Han lämnar samma information som på presidieträffen. 
Det är emellertid klar med ny tillförordnad rektor på Långängskolan vårterminen 2019. 
Hon heter Minnia Truedsson.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse - Aktuellt läge bildningsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 9 - Verksamhetsrapport 2017:05 
(18/BIN/339)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på Långängskolan i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt 
bilaga.

Presidiets behandling av ärendet (§ 8 2019)

Presidiets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att rapporten enligt bilaga godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Verksamhetsrapport 2017:05, Långängskolan
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 

Rektor Långängskolan

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 10 - Verksamhetsrapport 2017:06 
(18/BIN/340)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på Transtenskolan i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt 
bilaga.

Presidiets behandling av ärendet (§ 9 2019)

Presidiets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att rapporten enligt bilaga godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Verksamhetsrapport 2017:06, Transtenskolan

Expedieras till 

Rektor Transtenskolan

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 11 - Verksamhetsrapport 2017:07 
(18/BIN/341)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Stocksätter i Hallsberg, Hallsbergs kommun. 
En rapport från besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt 
bilaga.

Presidiets behandling av ärendet (§ 10 2019)

Presidiets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att rapporten enligt bilaga godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Verksamhetsrapport 2017:07, förskolan Stocksätter

Expedieras till 

Förskolechef förskolan Stocksätter

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 12 - Verksamhetsrapport 2018:07 
(19/BIN/6)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Björkängen i Hallsberg, Hallsbergs kommun. 
En rapport från besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt 
bilaga.

Presidiets behandling av ärendet (§ 11 2019)

Presidiets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att rapporten enligt bilaga godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Verksamhetsrapport 2018:07, förskolan Björkängen

Expedieras till 

Förskolechef förskolan Björkängen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 13- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 2018-12-18 - 2019-01-28 presenteras på nämndens 
sammanträde den 29 januari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2018-12-18 
- 2019-01-28.

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

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut fattade under perioden 2018-12-18 - 2019-
01-28 läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut

 18/BIN/47-7  Utbetalning Projektbidrag Ifk Hallsberg Fotboll
 18/BIN/594-5  Delegationsbeslut Fk allm 018/2018, kompletteringar
 18/BIN/593-5  Delegationsbeslut Fk allm 017/2018, kompletteringar
 18/BIN/637-2  Delegationsbeslut BIN FK 4/2018 Ekonomi, Grenadjärskolan
 18/BIN/637-3  Delegationsbeslut BIN FK 5/2018 Ekonomi, Hannaskolan
 18/BIN/637-4  Delegationsbeslut BIN FK 6/20118 Ekonomi, Internationella Engelska 

skolan
 18/BIN/637-5  Delegationsbeslut BIN FK 7/2018 Ekonomi, IUS Knoppen AB
 18/BIN/637-6  Delegationsbeslut BIN FK 8/2018 Ekonomi, Jensen education
 18/BIN/637-7  Delegationsbeslut BIN FK 9/2018 Ekonomi, Karl Johans skola
 18/BIN/637-8  Delegationsbeslut BIN FK 10/2018 Ekonomi, Kunskapsskolan
 18/BIN/637-9  Delegationsbeslut BIN FK 11/2018 Ekonomi, Ljusfalls Friskola
 18/BIN/637-10  Delegationsbeslut BIN FK 12/2018 Ekonomi, Nya Karlslundsskolan
 18/BIN/637-11  Delegationsbeslut BIN FK 13/2018 Ekonomi, Viktoriaskolan
 18/BIN/637-12  Delegationsbeslut BIN FK 14/2018 Ekonomi, Örebro Waldorfskola
 18/BIN/225-2  Utbetalning Kartbidrag 2018 Ok Tylöskog
 18/BIN/4-150  Delegationsbeslut Fk org 139/2018, anmälan till huvudman - förskolan 

Treudden
 18/BIN/4-151  Delegationsbeslut Fk org 140/2018, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 18/BIN/45-14  Utbetalning Hösten 2018 Larslundskyrkans Ungdom sköllersta
 18/BIN/45-15  Utbetalning 2018 Unga Örnar Pålsboda
 18/BIN/392-11  Delegationsbeslut Fk allm 019/2018, redovisning enligt beslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 19/BIN/2-1  Delegationsbeslut Fk org 1/2019, anmälan till huvudman - 
Fredriksbergskolan

 19/BIN/2-2  Delegationsbeslut Fk org 2/2019, anmälan till huvudman - 
Folkasboskolan

 18/BIN/443-4  Delegationsbeslut Fk 086/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/3-2  Delegationsbeslut Fk 001/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/4-1  Delegationsbeslut Fk org 3/2019, förskolan Folkasbo
 19/BIN/4-2  Delegationsbeslut Fk org 4/2019, förskolan Hjorten
 19/BIN/4-3  Delegationsbeslut Fk org 5/2019, förskolan Gläntan
 19/BIN/4-4  Delegationsbeslut Fk org 6/2019, förskolan Gullvivan
 19/BIN/4-5  Delegationsbeslut Fk org 7/2019, förskolan Gullvivan avdelningarna 

Delfinen och Stentrollen
 19/BIN/4-6  Delegationsbeslut Fk org 8/2019, Fredriksbergskolan
 19/BIN/4-7  Delegationsbeslut Fk org 9/2019, Vretstorps förskolor
 19/BIN/2-3  Delegationsbeslut Fk org 10/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skola
 19/BIN/4-8  Delegationsbeslut Fk org 11/2019, Folkasboskolan
 19/BIN/4-9  Delegationsbeslut Fk org 12/2019, Sköllerstas förskolor
 19/BIN/4-10  Delegationsbeslut Fk org 13/2019, Sköllersta skola
 19/BIN/4-11  Delegationsbeslut Fk org 14/2019, förskoleområde 3 Hallsberg
 19/BIN/2-4  Delegationsbeslut Fk org 15/2019, anmälan till huvudman - förskolan 

Stocksätter
 19/BIN/4-12  Delegationsbeslut Fk org 17/2019, förskolan Norrgården
 19/BIN/12-1  Delegationsbeslut Fk org 018/2019, Läsårets förläggning 2019-2020
 19/BIN/4-14  Delegationsbeslut Fk org 19/2019, Östansjö skola
 19/BIN/4-15  Delegationsbeslut Fk org 20/2019, Transtenskolan
 19/BIN/4-16  Delegationsbeslut Fk org 21/2019, Långängskolan
 19/BIN/2-5  Delegationsbeslut Fk org 22/2019, anmälan till huvudman - Östansjö 

skola
 19/BIN/24-1  Delegationsbeslut OKS 001/2019 position 6.3 förskola
 18/BIN/49-27  Delegationsbeslut OKS 034/2018 skola position 3.11
 18/BIN/49-28  Delegationsbeslut OKS 035/2018 fritids position 3.13
 19/BIN/4-17  Delegationsbeslut Fk org 23/2019, förskolan Hässleberg
 19/BIN/4-18  Delegationsbeslut Fk org 24/2019, förskolan Stocksätter
 18/BIN/486-12  Utbetalning av 2019 års Kulturföreningsbidrag. (Ej utbet till Viby 

Hembygdsförening i väntan på handlingar.) Delegationsbeslut Kuö 001/2019
 18/BIN/595-6  Delegationsbeslut Fk allm 001/2019, bildningsnämndens svar
 19/BIN/2-7  Delegationsbeslut Fk org 25/2019, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
 19/BIN/4-19  Delegationsbeslut Fk org 27/2019, förskolan Östansjö
 19/BIN/4-20  Delegationsbeslut Fk org 28/2019, förskolan Tranängen
 18/BIN/636-2  Delegationsbeslut Fk 002/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 19/BIN/39-2  Delegationsbeslut Fk 003/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/45-16  Delegationsbeslut Fa 017/2018 Dnr 18/bin/45-14
 19/BIN/48-1  Delegationsbeslut FA 001/2019 DNR:19/bin/48-1
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 19/BIN/2-9  Delegationsbeslut Fk org 29/2019, anmälan till huvudman - 
Stocksätterskolan

 19/BIN/2-10  Delegationsbeslut Fk org 30/2019, anmälan till huvudman - 
Stocksätterskolan

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 14 - Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 
2.15 - 2.17 
(19/BIN/2)

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 29 januari redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman mellan perioden 2018-12-18 - 2019-01-28.

På presidieträffen den 15 januari redovisas också hittills inkomna anmälningar till 
bildningsnämnden om kränkande behandling.

Presidiets behandling av ärendet (§ 13 2019)

Det har inkommit 5 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Presidiet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 5 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-
12-18 – 2019-01-14.

Förskolan Treudden 1 st
Sköllersta skola 1 st
Fredriksbergskolan 1 st
Folkasboskolan 1 st
Förskolan Stocksätter 1 st

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

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Det har inkommit sammanlagt 10 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-
12-18 – 2019-01-28.

Förskolan Treudden 1 st
Sköllersta skola 1 st
Fredriksbergskolan 1 st
Stocksätterskolan 4 st
Folkasboskolan 1 st
Förskolan Stocksätter 1 st
Östansjö skola 1 st
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

En av anmälningarna handlar om ett barn som tar ett strypgrepp på ett annat barn när de 
skulle öppna ett paket. Specialpedagog kopplades in i ärendet. Vårdnadshavare är 
informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om ett barn som blivit fysiskt kränkt av ett annat barn medan 
de lekte. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev får slag av en annan elev när denne försöker hindra 
den andra att förstöra cyklarna som står i cykelstället. Samtal har förts med inblandade 
elever. Kuratorn är inkopplad i ärendet.  Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och 
är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om två elever som hamnar i konflikt. Den ene eleven skrattar 
åt den andre, som därefter kallar den förste eleven för otrevliga saker. Då blir den förste 
eleven arg och slår den andra eleven. Rektor har haft samtal med de inblandade eleverna 
och vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som fått sin bakgrundsbild på sin platta utbytt till 
en annan bild, vilken upplevdes som kränkande. Samtal om värdegrund och användandet av 
iPad har skett med hela klassen. Specialpedagogen är inkopplad i ärendet. Vårdnadshavare 
är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som känner sig kränkt av två andra elever. Eleven 
kände sig tvingad av de andra eleverna att göra saker mot sin vilja. Skolans Må-bra team är 
inkopplat. Samtal har förts med de inblandade eleverna och deras vårdnadshavare. 
Avstämningar med eleven har skett efter händelsen. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som under en längre tid blivit kränkt av en annan 
elev på skolan. Kränkningarna är främst verbala. Den andra eleven har varje gång blivit 
tillsagd att sluta, men gör inte det. Samtal har förts med eleverna. Vårdnadshavare är 
informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som över tid blivit främst verbalt kränkt av tre 
andra elever. Eleven reagerar genom att svära tillbaka. Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

Två av anmälningarna handlar om två elever som hamnar i konflikt med varandra. Den ena 
eleven kränker den andra eleven verbalt. Därefter känner sig den ena eleven hotad av den 
andra eleven. Skolans trygghetsteam är inkopplat i ärendet. Samtal förs med de inblandade 
eleverna. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkomna anmälningar till huvudman.

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Page 23 of 28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2019-01-29

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15- Rapporter

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Inget att rapportera

Lokalplanering

* Förskoleverksamheten i Vretstorp har utökats ytterligare. Förskolan har tillfälligt gått in i 
lokaler i Kristallkyrkan.
* Arbetet fortskrider enligt plan med förskolan Äppellunden..
* Två etapper av renoveringen av Långängskolan är klara. Den tredje blir klar under våren. 
Därefter påbörjas renoveringen av den sista etappen, kök och matsal. Allt beräknas 
vara klart till nästkommande läsår.
* Projekteringen för sista delen av ombyggnation av Stocksätterskolan har påbörjats.
* En mindre förskolegrupp kommer under våren tillfälligt placeras i HOK-stugan i Hallsberg.

IT

Ny IT-strateg på plats den 18 februari.

Information från förvaltningen

Inget att rapportera.

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 16- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning

Inkommande skrivelser

* Migrationsverket
Information om nyanlända asylsökande barn och ungdomar i Hallsbergs kommun
Löpnr BIN/1911091

* Elevrådsprotokoll
Stocksätterskolan
Löpnr  BIN/1911733

* Skolverket
Beslut om Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2019
Dnr 19/BIN/1

* Skolinspektionen
Begäran om komplettering
Dnr 18/BIN/392

* Hallsbergs revisorer
Revisionsrapport - Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Dnr 19/BIN/17

Utgående skrivelser

* Skolverket
Rekvisition statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2019, rekvisition statsbidrag likvärdig 
skola 2019
Dnr 19/BIN/1

* Skolinspektionen
Komplettering
Dnr 18/BIN/593

* Skolinspektionen
Komplettering
Dnr 18/BIN/594

* Skolinspektionen
Redovisning
Dnr 18/BIN/392
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

* Skolinspektionen
Komplettering
Dnr 18/BIN/595

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkommande/utgående skrivelser.

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Presidiets behandling av ärendet (§ 16 2019)

* Verksamhetsbesök innevarande mandatperiod
Den här mandatperioden kommer sex personer per besök att delta
1 person från SD och V
1 person från Alliansen och MP
1 person från S
Anmälan om deltagande sker till nämndsekreterare.

* Övriga frågor
Punkten övriga frågor kommer att tas bort och istället ha punkter om frågor till ordförande 
och frågor till förvaltningschefen. Frågorna ska vara inne senast dagen innan sammanträdet, 
för att kunna besvaras på sammanträdet.

* Intern kontroll
Ett ärende som tillkommer till nämndens handlingar till 29 januari.

Presidiet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

* Birgitta Rydén, säkerhetsansvarig i kommunen, informerar bildningsnämnden om GDPR.

* Verksamhetsbesök
Ordförande informerar nämnden om de inplanerade verksamhetsbesöken under våren 2019 
samt den nya rutinen att, utöver presidiet, kommer ytterligare tre personer att delta.

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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1 Sammanfattning 

Våra förskolor och skolor står för bra verksamheter i de allra flesta avseenden. De 
flesta vårdnadshavare är nöjda och trygga. Eleverna/barnen möts i det stora hela 
av pedagoger som respekterar dem och utmanar dem att lära och utvecklas. 
Pedagogerna planerar och genomför, överlag, den undervisning som uppdraget 
påbjuder. Förskolechefer och rektorer leder och organiserar sina medarbetare 
med intentionen att allt ska få sin plats och alla kunna komma till sin rätt. 
Förvaltningen och nämnden stödjer, ger resurser och följer upp verksamheternas 
resultat. 

Trots det är inte måluppfyllelsen så god som behövs för att alla elever ska vara 
redo för gymnasiestudier. Trots det finns det både vårdnadshavare och barn och 
elever som inte känner sig trygga. Undervisningen lyckas inte möta alla barn och 
elever. Förskolechefernas och rektorernas intentioner når inte alltid ända fram och 
det stöd och de resurser som ges träffar inte alltid helt rätt. Våra verksamheter har 
inte, fullt ut, den kvalitet som krävs. Likvärdigheten är inte garanterad. 

Alla dessa ”överlag” och ”de flesta” berättar att det fattas något för att vi ska kunna 
vara nöjda. Det behöver inte innebära att vi ska göra mer, men helt säkert 
annorlunda, än det vi gjort hittills och gör idag.  Vad är då det? 

Vi har de senare åren arbetat med rutiner för uppföljning och analys, för att få syn 
på just vad som behöver göras annorlunda. Vi har sagt ”vi är bra på analyser”. Vi 
har sett och uttalat behoven. Därefter har vi letat lösningar. Det är här svaret finns 
på vilka förändringar som behöver göras. Svaret är att verka för en samsyn om hur 
undervisning sker. Det är gemensamma överenskommelser och rutiner som 
skapar stabilitet och hållbarhet. Det är att tillsammans prioritera vart kraften ska 
riktas. Svaret är att stöd och prioriteringar måste ge utrymme för det unika på 
varje enhet. Det är att nyttja forskningsrön och studier genom att noga överväga 
om det passar just här. Det är att systematiskt genomföra och dokumentera 
förändringar och dess konsekvenser, för att sedan dela lärdomar. Det är alltså inte 
att alla ska ha samma eller lika. Det är inte det som är kvalitet och likvärdighet. 

”Det är inte generella lösningar på specifika problem som krävs. Ska skolresultaten 
förbättras är det nödvändigt att våga utgå från de olika förutsättningar och behov 
som finns vid landets drygt 20 000 förskolor och skolor samt att ta vara på de 
framgångsrika förskolornas och skolornas kunskaper och erfarenheter i dessa olika 
miljöer.”  Huvudmännens expertråd för skolutveckling, 2016 

För att det unika ska få sitt utrymme behöver organisationens självförtroende 
stärkas, professionen tydliggöras och skiljas från personen samt att alla ledare i 
organisationen utforskar och finner sitt så kallade frirum. 

”Ska förbättringar komma till stånd behöver utvecklingsarbetet utgå från analyser 
av den enskilda förskolans/skolans aktuella situation, satsningen vara långsiktig och 
ha ett helhetsperspektiv, samt involvera hela styrkedjan. Vi behöver skräddarsy 
lösningar för specifika problem på olika arbetsplatser och därmed stärka 
professionen och öka tilliten.”  Huvudmännens expertråd för Skolutveckling, 2016 

Kompetens och förmåga verkar växelvis med förtroende och tillit. Vi eftersträvar 
självklart en uppåtgående, positiv spiral – för allas bästa. 
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2 Beskrivning av uppdrag 

Under året 2017/2018 har det systematiska utvecklingsarbetet, från ett 
förvaltningsövergripande perspektiv, pekat ut områdena Utveckling och lärande 
för förskolan respektive Kunskaper för grundskolan samt Styrning och ledning i 
hela styrkedjan som särskilt viktiga att arbeta vidare med. Utifrån dessa områden 
uttalas följande fyra mål: 

Övergripande mål 

1. Likvärdighet. 
2. Värdera och analysera för ökad precision i utvecklingsarbetet. 
3. Ökad medvetenhet om roller och ansvar i styrkedjan. 

Till detta har under hösten ytterligare ett övergripande mål, för samtliga 
verksamheter, lagts till: 

4. Skapa förutsättningar för att forskningen präglar verksamhet samt 
stimulera att de egna erfarenheterna dokumenteras och kan prövas. 

Stödorganisationen med grupper/nätverk för skolledare, utvecklingsledare, 
processledare, förstelärare, fritidshem och förskoleklass syftar till att öka 
likvärdigheten genom sin kollegiala form och inspirerande och fördjupande 
innehåll. Dessa leds av förvaltningens utvecklingssamordnare och/eller 
förstelärare eller andra pedagoger med särskild områdeskompetens. Dessa träffar 
genomförs med regelbundenhet och skapar dessutom goda förutsättningar för 
kontinuitet och hållbarhet, ett helhetsperspektiv och en ökad likvärdighet. 
Genomgående i samtliga grupper är att forskning och annan omvärldsbevakning 
bildar grund för utvecklingsarbetet. I bakgrunden finns de formativa frågorna: Var 
är vi?, Vart ska vi?, Hur gör vi?, Hur blev det? 

Under året har följande grupper/nätverk varit aktiva: 

• Ledningsgrupp förvaltning, LG (rektorer, förskolechefer, förvaltningschef 
samt övrig central förvaltningspersonal) 

• Pedagogiskt-didaktiskt ledarskap, PDL (rektorer, förskolechefer och 
utvecklingssamordnare och IT-strateg) 

• Utvecklingsledare Skola (rektorer, utvecklingsledare och 
utvecklingssamordnare) 

• Processledare Förskola (förskolechefer, processledare och 
utvecklingssamordnare) 

• Förstelärargrupp (förstelärare och utvecklingssamordnare) 
• Nätverk för Nyanlända (pedagoger, rektorer, förstelärare) 
• Nätverk för Språk och Matematik (pedagoger, rektorer, förstelärare) 
• Ämnesnätverk åk 7–9 + gymnasiet (pedagoger, rektorer, förstelärare) 
• Analysgrupp för Kultur och Frirum, förskolan (pedagoger, handledare och 

utvecklingssamordnare) 
• Nätverk Förskoleklassen, paus under våren, återupptas till hösten, 

(pedagoger, rektorer, förstelärare) 
• Nätverk Fritidshemmet, paus under våren, återupptas till hösten, 

(pedagoger, rektorer, förstelärare) 
• Slöjdnätverk (pedagoger och förstelärare) 
• IT-nätverk förskola (pedagoger och IT-strateg) 
• IT-nätverk grundskola (pedagoger och IT-strateg) 
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• Kompetensgrupp (förskolechefer, rektorer, HR-strateg, fackliga 
representanter samt övrig central förvaltningspersonal) 

Arbetet i dessa forum görs utifrån de gemensamt identifierade 
utvecklingsområdena, med egna syfte och mål. De är planerade att synka med 
varandra i en ordning så att frågor kan beredas och behandlas logiskt och effektivt. 
Planeringen syns i årshjulet. Separata årshjul finns för arbetet med 
kunskapsuppföljning och genomförandet av de nationella proven. 
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3 Årets verksamhet 

3.1 Förskoleverksamheten, omsorg på obekväm tid och pedagogisk 

omsorg 

Förskolorna i Hallsberg har en fortsatt positiv utveckling och också detta år kan vi 
konstatera att verksamheten håller en generellt hög kvalitet. Med anledning av att 
antalet barn i verksamheten ökar, påbörjades bygget av en ny förskola med åtta 
avdelningar i centrala Hallsberg. Den planeras att invigas under våren 2019.  Även 
i Pålsboda och Vretstorp har antalet barn ökat mycket under det gångna året och 
nya lösningar för lokaler har gjorts. 

Hallsbergs kommun erbjuder omsorg på obekväm tid (”Nattis”). Efterfrågan av 
omsorg på obekväm tid är dock relativt liten. 

Hallsbergs kommun erbjuder pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i den mån det 
efterfrågas. Kommunen har under året haft 6 dagbarnvårdare och minskar till 
5, 2019. Alla kommunens dagbarnvårdare finns idag i centralorten, Hallsberg. 
Även om efterfrågan av dagbarnvårdare minskar varje år så har Hallsberg relativt 
många dagbarnvårdare i förhållande till andra kommuner i riket. 

3.2 Förskoleklass och fritidshem 

Förskoleklassen och fritidshemmet har under året fått ett ökat fokus, bland annat 
på grund av det beslut som följde av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. 
Beslutet innebar att det systematiska arbetet att följa och utveckla kvaliteten i 
båda verksamheterna behöver stärkas samt göras synlig. Med anledning av detta 
har verksamheterna nu varsin plan som kompletterar de gemensamma 
prioriterade målen, utifrån utvecklingsplanen 2018–2019. I alla delar av 
uppdragen, ser vi på dessa verksamheter som viktiga för elevernas lärande och 
utveckling och samsyn och samverkan är avgörande för likvärdighet och 
måluppfyllelse. 

Förskoleklassen 

1. Ökad medvetenhet om kvaliteter i undervisningen, som en faktor för 
elevernas kunskapsutveckling. 

2. Stärka ledarskapet i utvecklingsledarrollen. 
3. Bidra till underlag att förstå och förändra kulturen. 

Grundskola, inkl. fritidshemmet 

1. Ökad medvetenhet om kvaliteter i undervisningen 1–9 inkl. fritidshemmet, 
som en faktor för elevernas kunskapsutveckling. 

2. Stärka ledarskapet i utvecklingsledarrollen. 
3. Bidra till underlag att förstå och förändra kulturen. 

På flera skolor kommer förskoleklasser att börja använda Skolverkets nya 
kartläggningsmaterial Hitta språket och Hitta matematiken, i syfte att utforska 
materialet och förbereda sin organisation, vilket utgör en övergång inför ht 2019 
då materialet blir obligatoriskt. 

Nätverken för förskoleklass och fritidshem har återupptagits från och med 
höstterminen och utgår från respektive plan. I båda nätverken är alla pedagoger 
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välkomna och viktiga. Två av de biträdande rektorerna har fritidshemmet som sitt 
särskilda ansvar och de finns med i nätverket för Fritidshemmet. Ett urval av 
pedagoger, tillsammans med skolledare och utvecklingsledare, deltar i konferenser 
riktade mot förskoleklassen respektive fritidshemmet i syfte att utveckla 
verksamheterna och öka likvärdigheten. 

3.3 Grundskola 

I grundskolan har alla enheter på ett eller annat sätt arbetat med både kulturen 
och strukturen. Utvecklingen har konkret inneburit att rektorerna och 
skolenheternas ledningsgrupper förbättrat förutsättningar för ett kontinuerligt 
dokumentations- och uppföljningsarbete med hjälp av, till exempel digitala årshjul 
som är tillgängliga för alla och som visar hur aktiviteters planering och uppföljning 
följer på varandra. På så sätt skapas en struktur som är ett stöd i att följa och driva 
utveckling mot målen (de nationella, nämndmålen och enhetens egna mål). 
Parallellt med enheternas process har en förvaltningsövergripande process pågått 
för att ytterligare stärka och stödja. Detta har bidragit till en ökad insikt om värdet 
av systematik i vardagen för undervisningen, men också för den egna 
professionella utvecklingen. Att förvaltningen också erbjuder gemensamma 
verktyg, plattformar, mallar och metoder för planering, dokumentation och 
uppföljning uppfattas som positivt överlag men fortfarande behövs insatser i 
förankring och implementering, vilket skrivs fram som utvecklingsområden 
framöver. Resultatet visar vad som kommer att prioriteras i det nära arbetet, 
liksom det långsiktiga. 

Att stärka det egna ledarskapet har också varit i fokus för många enheter. Det 
samspelar med övrig systematik och sker i flera olika sammanhang till exempel 
medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, nätverk och så kallade teachmeets, liksom i 
kollektiv och individuell kompetensutveckling. 

Underlag för utvecklingsbehov har hämtats in via flera källor, bland annat enkäter 
för elever, personal och vårdnadshavare, kulturanalys, arbetet med 
Likabehandlingsplanen och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, 
verksamhetsbesök, temaredovisningar och utvärderingar i nätverken samt efter 
riktade insatser. De obligatoriska bedömningsstöden, övriga avstämningar enligt 
Planen för kunskapsuppföljning, resultaten från de nationella proven och betygen 
utgör också underlag. Det finns också exempel på resultatprognoser med analys 
och reflektion från varje undervisande lärare. 

Grundskola 

1. Ökad medvetenhet om kvaliteter i undervisningen 1–9 inkl. fritidshemmet, 
som en faktor för elevernas kunskapsutveckling. 

2. Stärka ledarskapet i utvecklingsledarrollen. 
3. Bidra till underlag att förstå och förändra kulturen. 

Med utgångspunkt i analyserna av resultat och måluppfyllelse beslutas att starta 
ämnesnätverk för svenska, engelska och matematik. Nätverken syftar till att 
utveckla undervisningen och den formativa bedömningen samt likvärdigheten. 
Ytterligare ett viktigt syfte är att arbeta för att övergången från åk 3 till åk 4 ska bli 
så stabil och smidig för eleverna genom att öka kunskaperna hos alla pedagoger 
om ämneskursplanerna i sin helhet och målen i synnerhet. De ska också utgöra ett 
sammanhang för de nationella provens förberedelser, genomförande och 
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sambedömning. Nätverken leds av förstelärare och samordnas av 
utvecklingssamordnare. Deltagare är undervisande pedagoger i förskoleklassen – 
åk 6. För åk 7–9 finns motsvarande nätverk tillsammans med gymnasieskolans 
pedagoger inom ramen för ett samarbete inom Sydnärke. 

Den övergripande organisationen för arbetet med de nationella proven är en viktig 
struktur för ökad likvärdighet, liksom rättssäkerhet. Bedömningsgrupper för 
samtliga provämnen har ansvarat för rättning, sambedömning och resultatanalys. 
Proven har bedömts av annan lärare än genomförande lärare och sambedömning 
har möjliggjorts genom att lärarna organiserats i förvaltningsövergripande 
grupper som har 3–4 heldagar avsatta för uppdraget. Återkoppling gjordes till 
lärare och rektor när alla provdelar var genomförda. Bedömningsgrupperna hade 
förberett ett underlag utifrån resultaten och ämnesgemensamma förmågor. Detta 
var utgångspunkt vid en resultat- och analyskonferens, med formativ ansats, där 
alla lärare, i alla ämnen, och rektorer deltog. Pedagogerna och rektorerna 
analyserade och formulerade lärdomar i syfte att påverka den fortsatta 
undervisningen. Det är ett sätt att stärka kollegiet i det gemensamma 
läraruppdraget. 

Alla skolenheter har sedan förra läsåret ett underlag att arbeta vidare med en 
förändrad kultur, genom en så kallad kulturanalys. Under ett antal månader 
genomfördes ett analysarbete utifrån alla pedagogers delaktighet, genom att de i 
brev beskrev hur de upplever sin arbetsvardag. Med utgångspunkt i den bilden 
fortsätter utvecklingsarbetet med att stärka kulturen att kunna hantera de 
förväntningar och krav som uppdraget formulerar via skollag och läroplan. 

Under året rekryterades en ny förstelärare i matematik till Transtenskolan. Av de 
pedagoger som arbetar i Hallsbergs kommun bedömdes ingen av de sökande vara 
kvalificerad i alla avseenden för att bli förstelärare. Hallsbergs kommun har 
möjlighet att utse 19 förstelärare, med ekonomiskt statligt stöd, och vi avser att 
fylla kvoten. Förstelärarna utses genom en särskild process och har ett 
tillsvidareuppdrag inom kommunens grundskolor. Uppdragen är bland annat inom 
Specialpedagogiskt perspektiv, VFU-samordning, Bedömning för lärande, 
Digitalisering, Engelska språket, Matematik, Språkutveckling, Naturvetenskapliga 
arbetssätt och Nyanländas lärande. Vår nyaste förstelärare kommer att ha uppdrag 
som matematikutvecklare för åk 7–9. 

Antalet inflyttande nyanlända och asylsökande har under detta år minskat vilket 
påverkar det framtida behovet av en mottagningsenhet. Flera 
kompetensutvecklingsinsatser har genomförts, bland annat en utbildning för 
studiehandledare och en grupp om ca 12 pedagoger, från våra skolenheter, har 
deltagit i en kurs om nyanlända elevers skolframgång. Nätverket för nyanlända, 
vilket leds av förstelärare, har syftat till att samordna arbetet med 
kartläggningsmaterialet för nyanlända, undervisning inom Svenska som 
andraspråk samt att ta fram rutiner för skolornas arbete att möta de nyanlända 
eleverna på ett inkluderande sätt. 

3.4 Kulturavdelning 

Kulturavdelningen ansvarar för kulturskola, bibliotek, stöd till kulturföreningar 
och evenemang. 

En av kulturavdelningens viktiga uppgifter är att ge barn och unga möjlighet att ta 
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del av kulturupplevelser, både skapa själva och se professionell kultur. Under 2018 
har elever från förskoleklass till skolår 9 erbjudits en kulturupplevelse per termin. 
Detta både genom egna medel och statligt skapandeskolabidrag. 

Under året har Hallsbergs kommun anordnat kostnadsfria lovaktiviteter för barn 6 
- 15 år med hjälp av rekvirerat statsbidrag. Ett gediget program sattes ihop och 
spreds till alla barn i åldersgruppen. 

”60-talsfrossa” var temat för sommarens utställning på Bergöös. Utställningen blev 
mycket uppskattad och nytt för i år var att det ingick kaffe och bulle i entrépriset 
vilket fick avsedd effekt att fler upptäckte Bergöös café. Bergöös hade ca. 2000 
besökare under sommaren. 

Integrationsprojektet El Sistema har gått in på sitt tredje år under hösten 2018. 
Projektet startades med utvecklingsbidrag från Kulturrådet, men har nu beviljats 
bidrag från kommunens sociala investeringsfond i tre år. 

Under året har flera nationella och regionala projekt startats inom 
biblioteksområdet där även Hallsbergs bibliotek varit delaktigt: 

Digitalt först med användaren i centrum – Kompetenslyft för 
biblioteksmedarbetare. 

Stärkta bibliotek – Alla folkbibliotek i Örebro län ansökte gemensamt om 
statsbidraget för att genomföra en förstudie gällande länsgemensamt 
biblioteksdatasystem och webb. Har beviljats. 

Bokstart – Vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet med syfte att 
tidigt stimulera språkutveckling. 

Örebro län läser – Ett läsfrämjande projekt för barn och vuxna. Årets tema: 
författaren Barbro Lindgren. 

3.5 Fritidsavdelningen 

Alléhallen har haft ett väldigt bra år sett till besökssiffrorna. Totalt noterades 
119 109 st besök till badet och gymmet. Det är en ökning med hela 25% från året 
innan. Bara tre år tidigare (2010-12) har man haft fler besökare. Den stora 
förklaringen till 2018 års höga besökssiffror är det nya gymmet som öppnades i 
egen regi i slutet av 2017 med nya maskiner och redskap, bättre bemannat med ny 
duktig personal, och förmånliga öppningserbjudanden, men även badet har haft 
många besök. Det blev rekord i antalet sålda och utdelade sommarkort (som ger 
obegränsat bad under sommarlovet) – totalt 587 st. 

Nytt för året var att man bedrev simskola för förskoleklasser. Detta som en del av 
en nationell satsning med riktade statsbidrag till kommunerna med syftet att öva 
upp vattenvanan hos barn i ett tidigare skede och därigenom förbereda dem inför 
den kommande ”ordinarie” simskolan. Under året genomfördes detta med alla 
förskolor utom två, som är inplanerade under vårvintern 2019. 

En nyhet under året vad gäller gymmet var att man den 1 december började med 
”meröppet”. Det innebär att gymmets kunder nu kan träna alla dagar i veckan 
kl. 05-23, det vill säga även under tider då badet och kassan har stängt. Detta kan 
ske genom att gymkunderna använder sina armband med chip till att låsa upp. In 
till själva gymmet tar man sig genom en sluss för endast en person i taget. Ombyte 
och dusch kan ske i sporthallens omklädningsrum. 
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Flera byggprojekt med kommunens idrottsanläggningar gjordes klart eller 
påbörjades under året. Konstgräsmattan på Allévallen byttes ut mot en betydligt 
bättre och nyare matta från Behrn Arena i Örebro. Allévallens gamla matta lades 
istället på grusplanen på Pålsboda GoIF:s anläggning i Pålsboda. 

En läktare byggdes till konstgräsplanen i Hallsberg och vid den intilliggande 
friidrottsanläggningen i Idrottsparken påbörjades bygget av ett domartorn med 
tillhörande föreningslokaler, förråd och café. Det är tre gamla byggmoduler som 
ställts dit och nu renoveras. Vid slutet av året var den utvändiga delen med fasad, 
dörrar och fönster klar medan renovering invändigt kvarstår. Den intilliggande 
omklädningsbyggnaden får också den ny fasad, nya dörrar och fönster. 

I övrigt kan nämnas att det blev ett nytt utegym vid idrottsplatsen i Vretstorp. 
Kommunen stod för investeringen av själva gymmet medan föreningen Vretstorps 
IF stod för markjobb och montering. Vad gäller de kommunala badplatserna kan 
nämnas att det köptes in nya bryggor till Tisarstrand och Bäcksjön. I Bäcksjön 
anlades också en sandstrand. 

Fritidsgården i ungdomshuset Kuben har under året genomgått förändringar med 
ny personal, nya rum, nya öppettider och nytt innehåll. Till exempel har öppettider 
och rum delats upp mellan yngre och äldre ungdomar för att anpassa 
verksamheten efter vad som efterfrågats av ungdomarna. Två nya rum har 
iordningsställts, varav ett fungerar som musikstudio. Man har också börjat med 
olika gruppaktiviteter, till exempel idrott (där man haft möjligheten att använda 
Långängsskolans gympasal och Sydnärkehallens bollhall), pyssel och bakning. Man 
har också börjat baka bröd och sälja mellanmål till självkostnadspris, samtidigt 
som man begränsat försäljningen av godis. Förändringarna har haft positiva 
effekter, inte minst i form av ett ökat antal ungdomar som besöker gården. 
Framförallt är det nu fler äldre ungdomar (högstadiet och gymnasiet) än tidigare 
som kommer. 

Under året har kommunen fått statsbidrag för att anordna gratis lovaktiviteter för 
kommunens barn och ungdomar. Detta har gjort att vi kunnat erbjuda en lång rad 
aktiviteter som vi annars inte skulle haft råd med. På höstlovet gjordes exempelvis 
en bussresa till Stockholm med inträde till Gröna Lund. Det gjordes även en 
hockeyresa till Örebro för att se en elitseriematch. På sommarlovet gjordes bland 
annat badresor, teaterresa till Lerbäck och det anordnades kollo. Det årliga 
sommarkollot i Motorp, som anordnas för mellanstadieelever under sommarlovets 
tre första veckor, slog rekord i antalet deltagare. Under den andra veckan var fler 
än hundra barn med. 

3.6 Lokaler och lokalanpassning 

Bildningsförvaltningen arbetar för att lokaler används effektivt och att bra 
lärmiljöer skapas. 

Under 2018 har behovet av förskolelokaler fortsatt att öka i Hallsberg, Vretstorp 
och Pålsboda. 

Den 14 maj togs första spadtaget för starten av bygget på den Nya förskolan på 
Norr i Hallsberg. Förskolan Äppellunden kommer att stå klar våren 2019 och 
rymma motsvarande 8 avdelningar (140-150 barn). 

För att tillgodose behovet av förskoleplatser tills den ny förskolan är klar har flera 
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åtgärder av provisorisk karaktär gjorts. I januari 2018 startade en ny avdelning 
tillhörande Förskolan Hässleberg på Nytorgsgatan 1 med avdelningsnamn 
Mullvaden med 16-18 platser. På förskolan Norrgårdens övervåning tillskapades 
plats för ca 10 barn och på Förskolan Kompassens övervåning startades en 
avdelning med plats för 18 barn. Under våren 2019 kommer start av ytterligare en 
provisorisk verksamhet att ske i Hallsbergs orienteringsklubbens lokaler, en 
verksamhet som kommer att ge plats för 13 barn 4 dagar i veckan från mars till 
juni 2019. 

Vi ser en inflyttning av barnfamiljer i både Pålsboda och Vretstorp vilket göra 
behovet av förskoleplatser ökar. 

I Pålsboda har utökning skett i två steg med 1 avdelning januari 2018 och 
ytterligare en avdelning hösten 2018, båda är inrymda provisoriskt i 
Folkasboskolans lokaler. För att lösa detta har skolan förtätat sin verksamhet, 
dessutom har en lokal i Folkets Hur hyrts för fritidshemsverksamheten. 

I Vretstorp togs ytterligare en del av huset där förskolan Sagobacken är lokaliserat 
i bruk i början av januari 2018. Vi ser här att ökningen är så stor att vi planerar för 
att öppna en avdelning ytterligare i Kristallkyrkans ungdomslokaler från januari 
2019. Verksamheten där kommer att behövas minst vårterminen 2019. 

På Långängskolan pågår en totalrenovering av skolan som innebär både 
anpassning av lokalerna till bra lärmiljöer samt ett genomgripande 
underhållsarbete av samtliga ytor. För att skapa mer yta byggs även tre ljusgårdar 
in och blir arbetsplats för lärare samt musiksal. Arbetet började hösten 2017 och 
är indelad i 4 etapper och skall vara klart till höstterminen 2019. 
För att frigöra yta för renoveringen har årskurs 5-6 tillfällig flyttat till 
Transtenskolan och kommer att vara kvar där till och med läsåret 2018-2019. 
Dessutom har resten av skolan "trängt ihop sig" för att göra det möjligt att bygga 
om skolan. Första etappen var klar i maj 2018 och etapp 2 togs i bruk i början av 
november 2018. Etapp 3 kommer att vara klar våren 2019, då sista etappen startar 
som till stor del handlar om att renovera mottagningsköket och utöka matsalsalen. 

Mottagningsköket på Sköllersta skola och på Förskolan Hässleberg har också 
byggts om under året. 
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4 Måluppfyllelse 

4.1 HÅLLBAR KOMMUN 

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 
samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma 
miljö. 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Vi ska arbeta med 
värdegrundsfrågor och arbeta 
socialt förebyggande och 
hälsofrämjande. 

Ogiltig frånvaro ska minska. 
Ingen elev ska ha en frånvaro 
som överstiger 10 procent. 

En jämförelse med samma 
period förra året visar att 
målet inte är uppnått. Vid 
avläsning för läsåret 
2017/2018 (maj), hade 28 av 
492 elever i grundskolans åk 
7–9, mer än 10 % ogiltig 
frånvaro. Av dem hade 2 över 
50 %. Jämfört med förra 
läsåret är det en ökning med 1 
elev, från 27 (av 451) elever 
med ogiltig frånvaro över 
10 %, men en minskning av 
antal elever med ogiltig 
frånvaro över 50 % från 4 
elever. Övriga årskurser har 
ingen rapporterad ogiltig 
frånvaro. 

 

Tillgängligheten till 
fritidsgårdarna ska öka, från 3 
till 5 dagar i veckan och övriga 
tätorter ska ha öppet minst 1 
gång per vecka. 

En satsning har gjorts och två 
nya personer har anställts 
tillsvidare. 
Kuben har öppet 5 
dagar/vecka. 
Verdandi har öppet 5 
dagar/vecka. 
Hjortkvarn har öppet 1 
dag/vecka, lördagar. 
Pålsboda har öppet 1 
dagar/vecka. 
Tingsgården i Sköllersta har 
öppet 1 dag/vecka, måndagar. 
Larslundskyrkan i Sköllersta 
har öppet 1 dag/vecka, 
fredagar. 

 

Besöken på familjecentralens 
öppna förskola ska bidra till att 
öka tryggheten i föräldrarollen. 

Årets utvärdering visar ett 
mycket positivt besked om att 
man känner sig trygg. Av 135 
tillfrågade svarade 115 st, 
85 %. Av dem var 13 män och 
77 kvinnor. Samtliga uppger 
att de får bra stöd i 
föräldraskapet. Hela 99 % av 
de som besvarat 
uppföljningsenkäten upplever 
att de blir väl bemötta av 
personalen samt att det varit 
lätt att få kontakt. 94 % 
upplever att de blir väl 
bemötta också av andra 
föräldrar de träffar där. 
Lokalerna uppges som 
lämpliga av 96 %. Kännedom 
om Familjecentralen har de i 
första hand fått via 
Mödravårdscentralen (62 st) 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  

och Barnavårdscentralen (43 
st). Övriga kanaler, i fallande 
ordning, är rekommendationer 
av annan besökare, annan 
information, kommunens 
hemsida, förskola/skola och 
familjeteamet/socialtjänsten. 
Några av de övriga 
kommentarerna är "mer 
genustänk", "första-
hjälpenkurs borde ingå i 
föräldragruppen" och "mer 
musik- och sångstunder". 

Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och arbeta socialt förebyggande och 

hälsofrämjande. 

I skolornas kvalitetsredovisningar redogörs för hur man anser att man når målen 
inom detta stora område. Alla skolor har arbetat riktat med elevernas trygghet 
bland annat genom upprättandet av Likabehandlingsplan och Plan mot 
diskriminering och kränkande behandling. 

Trots att vi de gångna åren lagt mycket fokus på att förbättra det förebyggande 
arbetet i syfte att öka närvaron ser vi inte de effekter vi önskar. Vi behöver arbeta 
mer systematiskt med bemötande och förhållningssätt, god arbetsmiljö för 
eleverna och samverkan med hemmen, vilket har stöd i aktuell forskning. Att ha en 
mentor eller annan vuxen i skolan som håller kontakten med både eleven och 
hemmet har visat sig framgångsrikt. Ett nära samarbete med EHT är också en 
nyckel. Att tidigt upptäcka mönster i frånvaron, så tidigt som på förskolan kan vara 
ett sätt att motverka att frånvaro "ärvs" från föräldrar till barn. Det finns exempel 
på lyckosamma insatser i andra kommuner som vi kan lära oss av. 
Kompetensutveckling för både rektorer och pedagoger behövs. 

4.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får 
ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter 
genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet. 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Kunskapsresultaten i 
grundskolan ska årligen öka. 

Andelen elever som nått 
kunskapskraven i alla ämnen 
ska årligen öka. 

Andelen elever som når 
kunskapskraven i alla ämnen i 
åk 9 fortsätter att minska. Det 
sammanlagda resultatet för 
Hallsbergs kommun är 66,1 % 
(72,9 %). På Transtenskolan 
minskar andelen till 61,3 % 
(73,7 %) medan 
Folkasboskolans resultat ökar 
till 79,5 % (71,7 %). 
  

 

Meritpoängen ska årligen öka Årets meritvärde har ökat från 
202,7 till 203,6 (17 ämnen). 
  

 

Skillnaden i meritpoäng ska 
utjämnas mellan pojkar och 
flickor. 

Skillnaden fortsätter att 
minska, Flickorna har dock 
fortsatt högre meritvärde. Vt 
2016 var skillnaden 44,6 
meritpoäng, vt 2017 var den 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  

33,3 meritpoäng och vt 2018 
12,9 meritpoäng. 
Flickors meritvärde minskar 
210,6 (221,6) medan pojkars 
meritvärde ökar 197,7 (188,3). 
  

Resultaten på de nationella 
proven ska årligen öka för att 
2018 vara bland de bästa i 
regionen. 

Resultaten från de nationella 
proven våren 2018 visar att 
eleverna i åk 3 lyckats bättre i 
ämnet svenska än föregående 
år. Jämfört med förra året har 
antal elever som inte deltar 
också ökat, från 12 elever till 
25. Matematiken visar lägre 
resultat. Jämfört med förra året 
har antalet elever som inte 
deltar ökat från 9 elever till 11. 
Resultaten i åk 6 ökar något 
litet i Svenska och sjunker i 
matematik och engelska, 
jämfört med förra året. Andel 
som ej deltagit i svenska har 
minskat till 5,5 % från 10,1 %, i 
matematik 5,5 % (7,4 %) och i 
engelska 5,5 % (8,8 %). 
Resultaten i åk 9 ökar i något i 
svenska och sjunker i 
matematik och engelska. Andel 
som ej deltagit i svenska är i 
stort sett detsamma, 11,2 % 
(11,4 %). I matematik har 
andelen minskat till 8,6 % 
(18,2 %) och i engelska har 
andelen ökat betydande till 
7,3 % (2,6 %). 
Jämfört med länet och riket 
redovisar Hallsberg lägre 
resultat i samtliga ämnen. 
Beslut om att en elev inte ska 
delta i delar av eller hela 
provet fattas av rektor och 
sker i de fall man utifrån det 
kunskapsunderlag som finns, 
på förhand, kan säga att eleven 
inte kommer att lyckas. Detta 
för att eleven inte ska uppleva 
onödiga misslyckanden som 
kan hindra det fortsatta 
lärandet. 
  
Åk 3 
Svenska: 51,8 % (41,8 %) 
Matematik: 41,3 % (53,2 %) 
Här finns inte data för länet 
och riket, varför vi endast 
redovisar för Hallsberg. 
  
Åk 6 
Svenska: Hallsberg, 86,4 % 
(85,7 %); Länet, 92,0 %; Riket, 
92,9 % 
Matematik: Hallsberg, 87,0 % 
(89,1 %); Länet, 87,4 %; Riket, 
89,1 % 
Engelska: Hallsberg, 88,4 % 

 



 Datum  Sida 

Bildningsnämnden år 2018  16(32) 

 
  Nämndmål Indikator Kommentar  

(92,6 %) Länet, 92,7 %; Riket, 
93,8 % 
  
Åk 9 
Svenska: Hallsberg 90,2 % 
(88,1 %); Länet, 91,9 %; Riket, 
93,0 % 
Matematik: 56,1 % (61,4 %) 
Provet blev känt i förväg därför 
finns inga officiella siffror 
redovisade. Resultatet för 
Hallsberg är egna siffror på 
ersättningsprovet. 
Engelska: 92,7 % (97,4 %); 
Länet, 95,0 %; Riket, 95,8 % 
  
  

Skolår 6 och 9 ska årligen öka 
andelen A i ämnesbetyg fram 
till år 2018. 

För skolår 6 ser vi, jämfört med 
2016/2017, en tydlig ökning 
från 3,9 % till 6,6 % för andel A 
i ämnesbetyg. För skolår 9, har 
en minskning skett, från 
11,2 % till 8,8 %. För både åk 6 
och åk 9 är andelen högre än 
för fem år sedan, 2013. 
  
  

 

 
Alla barn ska kunna läsa i 
skolår 1.Tidig upptäckt – tidig 
insats! 

Andelen barn som kan läsa när 
de lämnar skolår 1 ska årligen 
öka, för att 2018 vara 100 
procent. 

Årets resultat visar att två 
(2/6) skolor uppfyller målet, 
tre (3/6) delvis uppfyller målet 
och att 1 skola (1/6) ej 
uppfyller målet för Läsa i år 1. 
Det skiljer sig åt från förra året 
genom att det då var tre skolor 
som uppfyllde målet och två 
som delvis uppfyllde målet. 
Också förra året var det en 
skola som inte uppfyllde målet. 
Två skolor redovisar samma 
måluppfyllelse för året som för 
det förra. Resultaten baseras 
på det obligatoriska 
bedömningsstödet som 
tillhandahålls av Skolverket 
och som används av samtliga 
skolor. Målet är för kommunen 
ej uppfyllt. 
Folkasboskolan: Delvis uppfyllt 
(ej uppfyllt) 
Fredriksbergskolan: Ej uppfyllt 
(delvis uppfyllt) 
Långängskolan: Uppfyllt 
(delvis uppfyllt) 
Sköllersta skola: Delvis 
uppfyllt (delvis uppfyllt) 
Stocksätterskolan: Delvis 
uppfyllt (ej uppfyllt) 
Östansjö skola: Uppfyllt 
(uppfyllt) 
  

 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska årligen öka. 

När vi ser på resultaten från de nationella proven har andelen elever som ej deltar 
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minskat i samtliga årskurser, samtidigt ökar andelen ”elever som nått målen på 
färre prov än sex”. Det skulle kunna tolkas som positivt, dvs. eleverna deltar i det 
ordinarie sammanhanget och tränar på att genomföra nationella proven. Det kan 
också innebära att hänsyn inte tas till de kartläggningar som görs av nyanlända 
elever, liksom att proven inte genomförs med de anpassningar som finns i den 
övriga undervisningen, vilket snarare är negativt. I de utvärderingar och analyser 
som gjorts i samband med sambedömningen framgår att det i flera fall saknats 
anpassningar som eleven har rätt till. Det är allvarligt att elever då utsätts, helt 
felaktigt och i onödan, för erfarenheten att misslyckas. 

På skolan behöver såväl gemensam planering som bedömning och betygsättning, 
till exempel ämnesövergripande arbetssätt utökas. Medvetenheten om hur extra 
anpassningar och särskilt stöd bidrar till elevers lärande måste också öka. Vidare 
är det viktigt att skapa lektionsstrukturer med vad som krävs för att nå de olika 
betygsstegen och även visa elevexempel med olika kvaliteter. Bygga fysiska och 
psykiska lärmiljöer som är tillgängliga för alla. 

Den bedömningspolicy som arbetades fram 2014, behöver återupplivas och 
bearbetas för att vara aktuell och relevant som stöd för pedagogerna. I vissa fall 
följer bedömningarna inte innehållet i kursplanerna och eleverna förstår inte alltid 
grunderna för bedömning. De förlorar då sin möjlighet att ta det egna ansvaret för 
sitt lärande samt bygga strategier som fungerar över tid och i andra sammanhang. 
Pedagoger är ensamma i att göra sina bedömningar, vilket i förlängningen kan 
innebära mindre rättssäkra betyg. Lärarlag och arbetslag är viktiga forum för detta 
och utvecklingsledare, tillsammans med rektorer, är de som tydligare ska leda 
detta arbete. 

Vi kan konstatera att stadieövergångar riskerar att störa och ibland till och med 
förstöra elevers utveckling. Tydligast är det i övergången från skolår 6 till skolår 7. 
I snitt sjunker betygen i matematik och engelska 2 steg under den första terminen i 
skolår 7. En stor andel får även betyget F, första terminen i skolår 7 trots att de 
tidigare klarat målen såväl när det gäller betyg som nationella prov i skolår 6. 
Analysen visar att man i skolår 7 startar på en nivå och med ett arbetssätt som inte 
tar vid eller överlappar det som eleverna har med sig från skolår 6. De sänkta 
betygen riskerar att leda till att elever tappar motivation och självförtroende, ger 
upp och aldrig klarar målen. 

Alla barn ska kunna läsa i skolår 1. Tidig upptäckt – tidig insats! 

Under året har vi implementerat Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd. Detta 
har fungerat väl, med språknätverket som stöd och diskussionsforum. Flera skolor 
har deltagit i Skolverkets Läslyft vilket bör ge effekter framöver, likaså 
Specialpedagogiklyftet. Vi ser att resultaten till viss del kan förklaras med den 
ökande andel elever med utländsk bakgrund som kommit till oss de senaste åren. I 
och med att flera elever har ett annat modersmål ser vi behovet av ett material 
som bättre möter just dem. Skolverket tillhandahåller materialet Bygga Svenska 
som vi kommer att börja använda. Ett nätverk för Nyanländas lärande har verkat 
under året och kommer att fortsätta. Där arbetas rutiner fram för mottagande av 
nyanlända, kartläggning, placering, uppföljning, undervisning i Svenska som 
andraspråk etc. Detta införlivas i Planen för kunskapsuppföljning vilken har 
uppdaterats igen under hösten. 
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4.3 ALLAS INFLYTANDE 

De kommunala verksamheterna verkar nära individen och ska erbjuda ett 
professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter. 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Elevers inflytande i 
undervisningen ska årligen öka 
för att 2018 vara 100 procent. 

Elevers inflytande i 
undervisningen ska årligen öka 
för att 2018 vara 100 procent. 

I elevenkäten ställs fem frågor 
om hur elever upplever att de 
har inflytande. När man lägger 
ihop de två svarsalternativen 
Stämmer helt och Stämmer 
ganska bra får vi en spridning 
från 58 % till 80 %. Jämfört 
med förra årets enkätsvar är 
svaren något mer positiva, 
både för flickor och pojkar, där 
flickornas upplevelse av 
inflytande jämfört med förra 
året ökar mest. Pojkarnas 
upplevelse av delaktighet när 
det gäller att planera 
skolarbetet, klassråd samt 
elevråd har t o m minskat. 

• ”Lärarna på min skola 
tar hänsyn till 
elevernas åsikter.”: 
80 % (77%). Flickor 
80 % (75 %). Pojkar 
80 % (78 %). 

• ”Jag kan påverka hur 
vi ska arbeta i de 
olika ämnena.”: 64 % 
(60 %). Flickor 64 % 
(60 %). Pojkar 64 % 
(61 %) 

• "Jag är med och 
planerar mitt arbete i 
skolan.": 58 % (57 
%). Flickor 58 % (53 
%). Pojkar 58 % (61 
%).  

• "Klassrådet fungerar 
bra i min klass.": 
76 % (71 %). Flickor 
76 % (71 %). Pojkar 
76 % (72 %). 

• "Elevrådet får vara 
med och påverka om 
saker som är viktiga 
för eleverna på 
skolan.": 77 % (77 
%). Flickor 78 % (78 
%). Pojkar 76 % (79 
%).  

  
Se bilaga Elevenkät 2018, fråga 
13-17. 
Då vi fortfarande inte når 
målet behöver vi fortsätta att 
arbeta med området 
inflytande. Formativ 
undervisning har i forskning 
visat sig vara en bra väg att gå 
och därför har vi åter 
aktualiserat 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  

bedömningspolicyn från 2014. 
Under året kommer den att 
bearbetas av pedagogerna för 
att öka förståelsen för hur 
elevens inflytande är viktigt för 
en ökad måluppfyllelse. 

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

Andelen föreningar som på ett 
medvetet och aktivt sätt jobbar 
med; barn, unga, jämställdhet, 
funktionsnedsättning, 
integration, mångfald och 
samverkan med kommunens 
förskolor/skolor synliggörs 
med aktivitetsbidragen och ska 
årligen öka för att 2018 vara 
75 procent. 

Nya kriterier för bidrag har 
införts. De ska stimulera arbete 
med att integrera barn och 
unga med annan kulturell 
bakgrund eller barn och unga 
son har någon 
funktionsvariation. 
Tyvärr är det endast ett fåtal 
föreningar som ansökt om det 
högre bidraget under 2018. 

 

Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka för att 2018 vara 100 

procent. 

Stödet till rektorer och utvecklingsledare behöver ökas och blir ännu mer riktat. 
Det nära ledarskapet och samarbetet i arbetslagen behöver utvecklas i syfte att 
förändra undervisningen i detta avseende. Fritidshemmet är viktigt för de elever 
som deltar i den verksamheten. 

  

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

stimuleras. 

Arbetet med att implementera nya bidragsregler behöver marknadsföras och 
ytterligare förankras i kommunens föreningar. 

4.4 GOD SERVICE 

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet. 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

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

Föräldrars nöjdhet med 
förskolans tillgänglighet ska 
årligen öka för att 2018 vara 
minst 97 %. 

I årets enkät kan vi läsa ut att 
vårdnadshavare i förskolan är 
nöjda till 93 %, samma andel 
som förra året. Det värdet får 
vi genom att lägga ihop de två 
svarsalternativen Stämmer helt 
(79 %) och Stämmer ganska 
bra (14 %). Inga signifikanta 
skillnader mellan flickor och 
pojkar. Målet nås därmed inte. 
  
Se bilaga Enkät 
vårdnadshavare förskola 2018, 
fråga 12. 

 

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

Vårdnadshavarnas nöjdhet ska 
årligen öka för att 2018 vara 
minst 97 procent. 

Nöjdheten mäts via flera frågor 
i en årlig enkät. Frågorna 
handlar om vårdnadshavares 
upplevda trygghet, bemötande, 
information och 
kommunikation. Sex av dessa 
frågor utgör underlag här. När 
man lägger ihop de två 
svarsalternativen Stämmer helt 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  

och Stämmer ganska bra får vi 
en spridning från 72 % till 
99 %. 
Det lägsta värdet gäller 
barnets/elevens möjlighet till 
inflytande (77 %/72 %) och 
det högsta gäller 
förskolans/grundskolans 
bemötande (99 %/95 %). Inga 
signifikanta skillnader mellan 
flickor och pojkar. 
Målet anses uppnått för 
förskolan, dock ej för 
grundskolan. 
  
Se bilaga Enkät 
Vårdnadshavare förskola 2018, 
fråga 1-11 samt Enkät 
Vårdnadshavare grundskola 
2018, fråga 1-12, 15-18. 

Vi ska ha en förskola som tar hänsyn till våra medborgares behov av 

barnomsorg alla tider på dygnet. 

När det gäller detta område behöver vi göra en djupare analys av vad som ligger 
bakom den andel som inte är nöjda, vilka är skälen, vad saknar de i tillgänglighet?  
En trolig förklaring är att bemötandet och framgången i dialog kan förklara en 
mindre nöjdhet hos vissa, inte minst under sommaren då sammanslagningar av 
förskoleavdelningar sker och föräldrar och barn är i andra lokaler och möter anda 
pedagoger. 

Vårdnadshavare, barn och elever ska vara nöjda med våra förskolor och 

skolor. 

Förskolan 

Förändrade rutiner för introduktionen, så att vårdnadshavarna är mer delaktiga 
och närvarande har gjorts. Detta i kombination med den informationen som getts i 
förväg om introduktionen har varit en framgångsfaktor. Barnen får mer tid att 
tillsammans med vårdnadshavare lära känna vår verksamhet och upplevelsen är 
att detta gett barnen en ökad trygghet. 

Flera förskolor har under året haft planerade familjeaktiviteter som kulturkväll, 
lucia, föräldramöte, arbetskväll med mera, vilket bidrar till att de får en tydligare 
inblick i den dagliga verksamheten. Bildspel i entrén är ett annat exempel på sätt 
att kommunicera med vårdnadshavare, särskilt med de som har annat modersmål 
än svenska, där alternativa sätt att kommunicera är viktiga. Att visa intresse för 
alla kulturer skapar förtroende och värdefulla relationer. För alla vårdnadshavare 
är det viktigt att få höra något litet om varje barn och också vara uppmärksamma 
på vad vårdnadshavarna är intresserade av för information. 

  

Grundskolan 

Skolornas dialog med vårdnadshavare är överlag god och de är också till största 
del nöjda. Dialogen sker i de vardagliga mötena, via Edwise, veckobrev, 
föräldramöten, föräldraforum och öppet hus, ibland också via sms och 
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telefonsamtal. De flesta enheter jobbar aktivt och riktat med att upprätthålla och 
förbättra kontakten med hemmet, men säger att de ändå inte når ända fram med 
alla. De konstaterar att det är viktigt att det som tas upp på t ex föräldramöten är 
av stor angelägenhet för föräldrarna. Veckobrev och mailutskick ska vara enkla 
men innehållsrika, och bjuda in till delaktighet. I vissa fall behöver föräldrar också 
få stöd i att de är viktiga för sina barns skolgång. På skolorna vill man utveckla 
rutiner och handlingsplaner för samverkan med hemmen. Där ingår att skapa 
engagerande möten där alla känner sig delaktiga och välkomna. En viktig aspekt är 
att utveckla tillgängligheten i all skriftlig information, och muntlig, så att alla kan ta 
till sig information på sitt eget modersmål. Det stödet bör utvecklas för samtliga 
skolor via förvaltningen. 

4.5 Resultat och analys 

4.5.1 Kunskapsresultat 

Läsåret 17/18 ökade behörighet till gymnasieskolan för första gången sedan 2015. 
Meritvärdet likaså. Dock är det inte i närheten av vad vi har som mål. 

Undervisningen i synnerhet och verksamheten i sin helhet, lyckas inte möta alla 
elever. Trots riktade kompetensutvecklingsinsatser vad gäller bemötande 
generellt, lågaffektivt bemötande, formativ bedömning, entreprenöriellt lärande 
med mera lyckas vi inte med alla elevers lärande. Under året har steg tagits i att 
utveckla avstämningsträffarna med skolans ledningsgrupper, EHT och 
utvecklingssamordnare. Lärdomarna därifrån är flera, bland annat att det är viktigt 
att gå från beskrivning av elevernas kunskapslägen och behov till genomförande av 
insatser och förändringar. 

Stöd från förvaltningen kommer att ges i form av förenklat system för 
dokumentation, vilket gör att det löpande arbetet med uppföljning blir enklare. En 
annan insikt är att fokus ofta riktas mot eleven, brister och behov hos individen, 
snarare än undervisningen och lärmiljön. Redan i slutet av förra läsåret startades 
ett nätverk för Inkluderande lärmiljöer, vilket leds av två skolpsykologer. 

Det finns flera andra exempel på vad som är gynnsamt för att stärka och stödja 
lärandet, både i den egna kommunen och andra, liksom forskning, som vi behöver 
undersöka och ta till oss. Detta sker genom generella och riktade 
kompetensutvecklingsinsatser för rektorer, utvecklingsledare, pedagoger samt 
personal i EHT. 

Ytterligare ett steg i att skapa ett sammanhang som riktar fokus på verksamhetens 
potential att utveckla undervisningen är de ämnesnätverk som startar i samband 
med höstterminen. De finns för svenska, matematik och engelska och leds av 
förstelärare, i ett team, för att hålla gemensam riktning men också verka för att 
bryggor mellan både ämnen och åldrar skapas och stärks. I dessa nätverk får de 
nationella proven sin plats, liksom bedömningsstöden, planen för 
kunskapsuppföljning och formativ bedömning. I dessa forum kommer också behov 
av kompetensutveckling att identifieras. 
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5 Personalredovisning 

5.1 Antal anställda 

Vid årets slut var totalt 518 (499) medarbetare anställd inom förvaltningen 
(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på 
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 415 (80%) kvinnor och 103 
(20%) män. 

Av förvaltningens 518 medarbetare så arbetade 424 heltid (82%), fördelning 
mellan könen är att 80% av kvinnorna arbetar heltid och 87 % av männen arbetar 
heltid. ”Heltid som norm” pågår inom Hallsbergs kommun, under åren 2018-19 är 
det främst inom social och arbetsmarknadsförvaltningen och åren 2020-21 
kommer övriga förvaltningar inom kommunen att ingå i arbetet. 

5.2 Personalomsättning och rekrytering 

  

Det är 53 (85) medarbetare som lämnat sin tjänst inom bildningsförvaltningen. Av 
dem har 45 (63) slutat på egen begäran och 4 (8) har gått i pension. För resterande 
del som lämnat förvaltningen har förordnandet upphört. 

Antal rekryteringsannonser har varit 120 st. Främst är det behöriga förskolelärare 
och lärare som det annonseras efter. 

En arbetsgrupp för kompetensförsörjning är bildats. Det är ett pågående och 
mycket viktigt arbete att trygga kompetensförsörjningen framgent. 

5.3 Frisknärvaro och sjukfrånvaro 

Av samtliga medarbetare har 57% (58%) varit sjuka färre än 5 dagar under året, så 
kallad frisknärvaro. 

Sjukfrånvaron var totalt 5,47 %. Sjukfrånvaron går i rätt riktning, en sänkning har 
skett varje år de senaste 4 åren. Antalet långtidssjukskrivna har också lägre. Ett 
kontinuerligt och strategiskt arbete pågår för att sänka all sjukfrånvaro bland 
annat tydligare rutiner för sjukanmälan och uppföljning, olika 
arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsplatsombud, rehabiliteringsriktlinjer 
har tagits fram liksom en ny arbetsmiljöpolicy. Ett tydligare samarbete med 
försäkringskassa, Regionhälsan, vårdcentral och arbetsförmedling leder också till 
lägre sjukfrånvaro och en bättre arbetsmiljö. 

  

Sjukfrånvaro 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Total 
sjukfrånvaro/sammanlagd 
ordinarie arbetstid 

5,47 6.52 6,22 7.06 

Långtidssjukfrånvaro >60 
dagar 

29.10 36.71 38,00 42.91 

Total sjukfrånvaro 
kvinnor 

6,15 7.41 6,83 7.75 

Total sjukfrånvaro män 2,81 3,02 3.62 3.59 
Total sjukfrånvaro -29 år 4,18 5.47 3.13 2.14 
Total sjukfrånvaro 30-49 
år 

4,90 5,97 5,73 5.89 
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Sjukfrånvaro 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 
Total sjukfrånvaro 50 år - 6.98 7.64 7,48 8.98 

  

5.4 Arbetsskador och tillbud 

Antalet anmälda arbetsskador under 2018 var 35 st, 27 olycksfall och 8 hot och 
våld (utåtagerande elever som hotar, slår, sparkar, kastar, bits) 

Antalet anmälda tillbud var 11 st, 1 hot och våld (hot från elev om att slå pedagog), 
10 övrigt varav 3 där ingen person varit inblandad - IT-problem, barn på förskola 
som klättrar över staket och brist på personal vilket kan föranledda en olycka, 
halkig, felvänd ramp vid personalingången på förskolan Sagobacken, Vretstorp. 

Många halkolyckor har skett under året vid gång och cykelfärd när det varit isigt 
och osandat. 
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6 Ekonomi 

6.1 Driftredovisning Bildningsnämnd 

Bildningsnämndens nettokostnader för 2018 uppgår till 314 922 tkr vilket innebär 
en negativ avvikelse i förhållande till budget med 73 tkr. Nämndens ekonomiska 
resultat är följden av att organisationen aktivt arbetar för att få en budget i balans. 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan intäkter och kostnader. 

DRIFT     
Belopp i tkr Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 63 633 67 045 53 503 13 542 
Kostnader -357 998 -381 967 -368 352 -13 615 
-varav personal -217 869 -240 528 -237 137 -3 391 
-varav kapital -2 681 -2 556 -2 763 207 
-varav lokal -55 819 -56 520 -55 905 -615 
-varav övrigt -81 630 -82 363 -72 548 -9 815 

Totalt -294 365 -314 922 -314 849 -73 

Intäkternas avvikelse från budget har flera orsaker. Statsbidrag från 
Migrationsverket som inkommit har varit mer än budgeterade. Det har dock inte 
påverkat nettoutfallet då det funnits motsvarande kostnader. Detsamma gäller 
även för vissa statsbidrag ifrån Skolverket. Ytterligare förklaring ligger i att både 
interkommunala intäkter och kostnader (skol- och barnomsorgspeng) har ökat i 
förhållande till budgeterat. Den årliga inkomstjämförelsen mot Skatteverkets 
uppgifter gav även detta år extra intäkter till BO-avgifterna. Avvikelserna på 
personalkostnaderna har lite olika orsaker. Personalkostnad för asylsökande barn 
budgeteras ej utan finansieras med statsbidrag, vilket är en stor del i avvikelsen. 
Andra orsaker är mycket timavlönad personal till följd av sjukskrivningar, men 
även för att stötta barn med särskilda behov. Avvikelsen för lokalkostnaderna 
beror bland annat på ett ökat behov av lokaler, vilket medfört en del tillfälliga 
lösningar. Även högre kostnader för städ, sophämtning och mindre reparationer 
och underhåll är andra orsaker. Avvikelser för övriga kostnader härrörs till bland 
annat extra satsningar på IT, ökade licenskostnader, konsulter samt ökad kostnad 
för skol- och barnomsorgspeng. 

INTÄKTER BILDNINGSNÄMNDEN     
Belopp i tkr Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

BO-Avgifter 13 234 13 509 12 934 575 
Statsbidrag 28 397 30 422 19 183 11 239 
Interkommunala ersättningar 6 931 6 560 6 140 420 
Interna ersättningar 0 58 0 58 
Övriga intäkter 15 071 16 496 15 246 1 250 

Totalt 63 633 67 045 53 503 13 542 
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VERKSAMHET     
Belopp i tkr Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Förskoleklass/Grundskola/Fritid
shem 

-147 321 -158 770 -153 587 -5 183 

Förskolan/Öppna förskolan -90 111 -95 317 -97 323 2 006 
Gemensamt -6 774 -7 984 -12 693 4 709 
Elevhälsan -9 583 -12 137 -12 379 242 
Kulturskolan -3 222 -3 170 -3 153 -17 
Särskolan -10 022 -10 548 -9 995 -553 
Bibliotek -5 382 -5 428 -5 367 -61 
Kultur och föreningsverksamhet -3 945 -3 980 -4 170 190 
Fritid -18 004 -17 588 -16 182 -1 406 

Totalt -294 364 -314 922 -314 849 -73 

Under 2018 beviljades bildningsnämnden ett tilläggsanslag på 6 000 tkr till följd av 
ökat barn- och elevantal. Andra förändringar i budget under året har innefattat 
fördelning av potten för löneökningar, medel för förbrukningsinventarier och 
kompetensutveckling. Under året gjordes två verksamhetsförändringar där 
verksamheterna centrala elevhälsan, öppna förskolan och mottagningsenheten 
bytte ansvar och chef, vilket även det medförde ombudgeteringar. 

Verksamhet förskoleklass/grundskola/fritidshem gör ett underskott som till 
större del beror på ökade kostnader för skolpengen. Anledningen är att Hallsberg 
tappat elever till andra kommuner. Andra stora orsaker är höga kostnader för 
vikarier där en del beror på sjukskrivningar, en del på ökat behov av resurser för 
barn i behov av särskilt stöd men även en del till följd av ombyggnationer som 
medfört transporter mellan lokaler. Modersmålsverksamheten har haft högre 
behov än budget vilket medfört underskott. Satsningen på IT i skolan fortsätter och 
under 2018 byttes ett stort antal lärardatorer ut vilket påverkade utfallet negativt. 

Merparten av förskolorna gör under 2018 ett positivt resultat. Orsaken till 
överskottet beror på till viss del av vakanser som inte kunnat tillsättas omgående. 
Överskottet ifrån inkomstjämförelsen bidrar även den till avvikelsen. 

Bildningsnämndens planeringsreserv ligger under verksamhet gemensamt. Denna 
är tänkt att täcka upp för eventuella underskott och satsningar som uppstår under 
året. Under gemensamt finns en pott för rehabiliteringar och omställningsprogram. 
Det har ej funnits behov att nyttja denna budget till fullo. 

Nettokostnaden för skol- och barnomsorgspeng visar på ett underskott om 
ca 2 400 tkr (inklusive särskola). Orsaken till detta är att det är fler barn/elever 
från Hallsberg som väljer att gå i en annan kommun. Ökade kostnaden inom 
särskolan beror på att ett antal elever har ett mer omfattande behov. Det är annars 
samma antal elever i särskolan som förra året. 

Kultur och föreningsverksamhetens resultat visar ett överskott. Årets satsningar 
på sommarutställningen, Bergöövåningen, modelljärnvägen med mera har varit 
mycket populärt vilket har genererat extra intäkter. 

Inom verksamhet fritid ingår både fritidsgård, fritidsanläggningar och Allébadet. 
Negativa avvikelser består i timlönekostnader, jour och övertid över budget, 
framförallt under sommaren. Intäkterna på både uthyrning av hallar, gymkort och 
badentré är i nivå med budgeterat. Försäljningen på kaféet i Alléhallen har dock en 
negativ avvikelse. Den varma sommaren kan ha medfört lägre intäkter både på bad 
och kafé. De utökade öppettiderna på gymmet medförde ej budgeterade kostnader 
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i form av slussen som installerades. 

6.2 Investeringsredovisning Bildningsnämnd 

INVESTERINGSPROJEKT    
Belopp i tkr Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Bergööhuset, medeljärnväg -50 -50 0 
Motionsspår/utebad -452 -512 60 
Inventarier -416 -700 284 
Datainvesteringar och tillbehör -255 -330 75 
Musikinstrument -20 -20 0 
Idrottsanläggningar -1 989 -1 572 -417 

Totalt -3 182 -3 184 2 

Bergööhuset har under året fortsatt med att bygga ut den imponerande 
modelljärnvägen. 

Investeringar inom data och tillbehör har innefattat smartboards samt 
säkerhetsskåp att förvara lärplattor. Till förskola och skola har 
investeringsbudgeten använts till bland annat nya kläd- och skohyllor, skötbord, 
bänkar och stolar till klassrum, 

Inom projekt motionsspår har badplatsen vid Bäcksjön fått sig en rejäl 
uppfräschning med bland annat nya bryggor. Även badplatsen vid Tisarstrand har 
fått nya bryggor. Motionsspåret i Sköllersta har fått ny beläggning. 

Under våren färdigställdes även ytterligare ett utegym i kommunen. Det nyaste är 
beläget i Vretstorp. Övriga projekt inom idrottsanläggningar har under året 
innefattat en ny läktare vid konstgräsplanen i Hallsberg. Konstgräset som även 
byttes ut under sommaren. Det gräs som tidigare låg i Hallsberg har nu 
återanvänts i Pålsboda. Ett domartorn med kafeteria har byggts vid 
Transtensvallen intill den gula paviljongen. Både domartornet och läktaren gick 
över budget på grund av att pålning i marken behövdes. För att inte överstiga den 
totala budgeten så användes mindre medel till inventarier och datainvesteringar i 
skolan samt motionsspår och utebad. 
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7 Policyer och planer 

7.1 Integration och etnisk mångfald 

Arbete med integration och etnisk mångfald är en viktig del inom 
bildningsförvaltningen. Mottagandet i skolan för de kommunplacerade 
flyktingbarn och elever som vi tar emot är en naturlig och viktig del av 
integrationen. I nämndens resursfördelningssystem tas hänsyn till elever med 
utländsk bakgrund i skolan samt i någon mån barn med utländsk bakgrund i 
förskolan. Förskolebarn och elever erbjuds modersmålsstöd och 
hemspråksundervisning. På olika sätt arbetar vi också med mångfaldsbegreppet i 
övrigt. 

Alla verksamheter inom förskola/skola/fritidshem upprättar varje år planer mot 
kränkande behandling och diskriminering. Förvaltningen tittar dessutom på vilka 
dokument som skall finnas tillgängliga på andra språk än svenska. 

Det pågår ett medvetet arbete med att stärka och utveckla barnens språk på 
förskolorna i Hallsberg. Det handlar inte minst om förskolorna på norr som 
utvecklar arbetssätten med särskilt fokus på flerspråkighet. 

Biblioteket stimulerar kulturell mångfald. Biblioteket är en viktig resurs som 
mötesplats. Här kan man läsa tidningar tidskrifter samt låna böcker på sitt eget 
språk, antingen som vanliga tidningar eller via internet. 

Kultur- och föreningslivet är en del av integrationsarbetet. Förvaltningen 
samarbetar och stöttar föreningar med fokus på att hjälpa våra nyanlända med 
kontakter för att underlätta och främja integration. Det finns en föreningspolicy 
som styr vilka kriterier som ligger till grund för kommunens ekonomiska bidrag 
till föreningarna. I den nya föreningspolicyn gynnas föreningar som arbetar med 
mångfald och integration. 

Nationaldagsfirandet uppmärksammas och välkomnar våra nya svenska 
medborgare. 

7.2 Folkhälsoarbete 

Under 2014 utarbetades en folkhälsoplan med fokus på barn, unga och äldre. 
Prioriterade mål har tagits fram och indikatorer med aktuella värden från ”Liv och 
hälsa ung 2014” samt ”Hälsa på lika villkor”. Planen började gälla under 2015. 
Under 2017 gjordes undersökningen "Liv och hälsa ung 2017" (görs vart annat år). 
Vi har även fått statistik från "ELSA" (elevhälsosamtalen sammanställt och 
analyserat) för 2018. Resultaten kommer att diskuteras och behandlas av 
elevhälsa och rektorer med stöd av Sydnärkes folkhälsoteam. 

Bildningsförvaltningen ansvarar för motionsspår, friluftsbad och 
idrottsanläggningar i kommunen. Dessa arenor och aktiviteter underlättar för 
kommuninvånarna att ha ett aktivt fysiskt liv, vilket är främjande för en god 
folkhälsa. 

7.3 Handikappolitiskt program 

Elevhälsan har en särskild kompetens när det gäller elever i behov av särskilt stöd. 
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Där ingår skolpsykolog, skolsköterskor, specialpedagoger, logoped och IT-pedagog 
med ansvar för kompensatoriska hjälpmedel. Förutom stöd till enskilda 
barn/elever så ger gruppen stöd till arbetslag och bidrar till deras 
kompetensutveckling. När det gäller hörselpedagog så har förvaltningen avtal med 
Örebro kommun och kan avropa hörselpedagoginsatser i enskilda elevärenden 
samt viss kompetensutveckling till vår personal. Även skolläkare köps in via avtal. 
Hallsbergs kommun har ett väl fungerande samarbete med SPSM, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Barn i behov av särskilt stöd tenderar även detta år att bli fler och behoven mer 
omfattande. Både inom förskolan och grundskolan har behovet av insatser på 
grund av medicinska skäl ökat, vilket belastar nämndens ekonomi. 

7.4 Sponsringspolicyn 

Det har inte skett någon sponsring inom bildningsförvaltningen. 

Fritidsgården har under året arrangerat kolloverksamhet. Kolloverksamheten 
bedrivs med stöd från Röda korset som ger ett ekonomiskt bidrag på 45 tkr. 
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8 Verksamhetsmått och nyckeltal 

 

  
År 
2014 

År 
2015 

År 
2016 

År 
2017 

År 
2018 

Summa barn/elever 2 334 2 393 2432 2634 2720 
varav barn i pedagogisk omsorg (familjehem) 43 39 34 32 27 
varav barn i förskola 700 697 710 759 829 
varav elever F-9 1 596 1 657 1688 1843 1864 
varav elever i fritidshem 655 636 671 728 686 

      
Antal elever som har skolskjuts 387 327 353 379 406 

      
Antal årsarbetare per 100 elever i år 1-9 9,3 8,3 8,8 8,6 9,4 
Antal årsarbetare per 100 barn i förskoleklass 5,8 5,8 6,3 7,8 6,5 
Antal barn per årsarbetare i förskolan 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 
Antal barn per årsarbetare i pedagogisk omsorg 
(familjedaghem) 

4,2 4,3 4,3 4,0 5,4 

Antal barn per årsarbetare i fritidshem 22 22,3 22,0 22,8 22,4 
      

Grundsärskola      
antal elever i annan kommuns skola 14 16 16 16 16 

      
Förskoleklass och grundskola      
antal elever i annan kommuns skola 39 36 35 34 32 
antal elever i fristående skola 84 74 74 79 85 
antal elever från andra kommuner 42 52 49 42 48 

      
Kulturskolan      
antal elever i ämneskurs och gruppkurs 215 248 291 283 282 
antal elever i körer, ensembler 73 81 75 74 80 
antal elever i kulturprojekt per projekt 14-40 14-20 14-22 15-30 15-30 
antal elever i klassgrupper 427 418 430 634 618 

      
Biblioteksverksamhet, utlån      
Huvudbiblioteket i Hallsberg 76 130 72 335 63 557 57 173 51 130 
Hjortkvarn 2 016 2 139 2 225 2 450 2 139 
Pålsboda 3 647 4 709 6 359 3 416 3 215 
Sköllersta 6 347 6 555 5 668 0 0 
Vretstorp 1 867 1 794 1 206 0 0 
Östansjö 0 0 0 0 0 
Summa utlån 90 007 87 532 79 015 63 039 56 484 

      
Antal deltagare i Läsugglan 1) 98 65 60 101 0 
Besökare huvudbiblioteket, måndag - lördag 64 212 57 667 53 160 50 886 59 117 
Besökare huvudbiblioteket, endast lördagar 2 210 2 011 2 233 2 251 2 774 
Författaraftnar 3 4 4 3 5 

      
Antal anställda bildningsförvaltningen 444 438 469 499   518 

1) Läsugglan är en sommarlovssatsning som handlar om att locka till läsning under 
sommarlovet. 
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9 Framtiden 

Hallsbergs kommun har växt under flera år. Dessutom har åldersstrukturen 
förändrats, vilket gör att andelen barn och unga har ökat kraftigt. Bristen på 
lokaler har blivit allt mer tydlig, även om stora insatser görs. Under de senaste två 
åren har bildningsnämnden fått en tilläggsbudget för att kunna bibehålla 
pedagogtätheten i förskola och skola. Många av dagens statsbidrag är 
konstruerade så att antal pedagoger i förhållande till antal barn inte får sjunka, 
statsbidragen ska leda till utveckling och inte täcka kommunens tillväxt. Vi ser att 
det har blivit allt svårare att göra prognoser över hur antalet barn och elever 
kommer att utvecklas under kommande år. 

Konkurrensen om de medarbetare som vi behöver i våra förskolor och skolor har 
ökat. Det är en fråga som måste hanteras för att säkra kompetensförsörjningen. 

Samarbetet internt och externt blir avgörande både för kvalitet och ekonomi. Hur 
kan vi säkra kvalitet på vår IT-service, våra måltider, och våra lokaler utan att få 
kostnader som skenar? 

Det mest centrala för bildningsnämndens verksamheter är kommunens barn och 
ungdomar. Stora ansträngningar görs, men fortfarande är det elever som efter nio 
år i våra grundskolor inte klara de nationella kunskapskraven i alla ämnen. Tyvärr 
så är inte heller alla elever behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. 

För läsåret 2019 har följande åtta övergripande utvecklingsområden arbetats 
fram som särskilt prioriterade. I de gemensamma sammanhangen såsom 
nätverken, kompetensutveckling och den kontinuerliga uppföljningen och 
analysen kommer de att ha ett större utrymme än övriga delar i våra uppdrag. 

• Värdegrund och kultur 
• Styrning, ledning och systematiskt kvalitetsarbete 
• Utveckling, lärande och kunskap 
• Inkluderande lärmiljö 
• Nyanländas lärande 
• Förskoleklassen undervisning 
• Fritidshemmets undervisning 
• Digitalisering 
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10 Internkontroll 

Arbetet med intern kontroll bedrivs med många inblandade i hela förvaltningen. 
Förskolechefer, rektorer, administrativ personal och IT-strateg deltar i årets 
interna kontrollarbete. Avsikten är att det dels ska vara olika professioner som 
berörs, dels att det ska kunna omfatta olika uppgifter/uppdrag/rutiner med mera 
som förekommer inom bildningsförvaltningens verksamhetsområde. Arbetet med 
intern kontroll ska upplevas som en naturlig del i det årliga arbetet. 
Bildningsnämnden antog 2018 års interna kontrollplan 2018-02-27. Till varje 
kontroll finns en anvisning som beskriver hur kontrollen ska utföras. Anvisningen 
innebär dels att kontroll utförs på samma sätt när det är flera som ska genomföra 
samma kontroll, dels att i de fall kontrollen ska återkomma efterföljande år kan 
resultatet av en kontroll sedan jämföras mellan olika år. En utförlig redovisning av 
resultaten av de olika interna kontrollerna återfinns i bilagan Återrapportering 
Intern kontrollplan för år 2018. 

10.1 Verksamhet 

Kontroll har skett av att elever deltar i nationella prov. Elever i årskurserna 3, 6 
och 9 genomför nationella prov i matematik och svenska/svenska som andraspråk. 
Årskurserna 6 och 9 genomför dessutom prov i engelska och årskurs 9 genomför 
därtill även prov i NO och SO. I varje ämne genomförs flera delprov. Analys av 
resultaten av de nationella proven återfinns i respektive skolas 
kvalitetsredovisning. 

Kontroll har skett vid två tillfällen (höst- och vårtermin) av extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram. Allkontroll har skett av de elever som har 
erhållit betyget F eller betyget – (streck) i något ämne. Enligt rutinen ”Arbetsgång 
för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” ska skolan 
ge stöd till de elever som riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i 
läroplanen, eller bedöms att inte uppnå kunskapskraven eller uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. 

Kontroll har skett av den garanterade undervisningstiden i grundskolan. En elev 
har rätt till ett minsta antal undervisningstimmar enligt skollagen. IT-strategen har 
tagit fram utlagd tid i varje ämne för samtliga klasser vid ett tillfälle under 
vårterminen och vid ett tillfälle under höstterminen. Materialet har skickats vidare 
till rektor som dels tar del av resultatet och dels anger åtgärd om utlagd 
undervisningstid är mindre än den garanterade undervisningstiden. 

Kontroll av att nämnden erhåller tema 1 - 4 från förskolechefer och rektorer har 
genomförts vid fyra tillfällen under året. 

10.2 Gemensam administration 

Kontroll har skett av att delegationsordningen efterlevs och att ärenden anmäls till 
nämnd. Två punkter i delegationsordningen har kontrollerats, dels att upprätta 
plan mot kränkande behandling dels att elever som åker skolskjuts erhåller 
undervisning om vad de ska göra för att undvika olyckor i samband med 
skolskjutsning. Nämndsekreteraren har genomfört kontrollen. Om ärende inte har 
anmälts till nämnden har berörd förskolechef eller rektor tillsänts resultatet av 
kontrollen. Förskolechef/rektor har angivit åtgärd för att säkerställa att 
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delegationsärende fortsättningsvis anmäls till nämnden i enlighet med 
delegationsordningen. 

10.3 Ekonomiadministration 

Kontroll av att beslutsattest har skett av rätt person enligt gällande 
attestförteckning har genomförts av förvaltningens ekonom vid tre tillfällen under 
året. 

Kontroll av att datum, syfte och deltagares namn finns noterade på faktura eller på 
dokument som bilagts faktura gällande intern och extern representation har skett 
vid ett tillfälle under året. 

Kontroll av personliga utlägg har genomförts. Kommunens ledningsgrupp har 
beslutat om riktlinjer för personliga utlägg. Enligt riktlinjerna ska personliga utlägg 
göras i undantagsfall. Utbetalning sker en gång per kvartal; mars, juni, september 
och december. Ekonomihandläggare på ekonomiavdelningen har genomfört 
kontrollen vid två tillfällen under året. 

Kontroll av att korrekt skol- och barnomsorgspeng erläggs för barn och elever som 
är folkbokförda i Hallsbergs kommun och som har plats i förskoleklass, grund- 
eller grundsärskola, förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem i 
annan kommun eller i en fristående verksamhet görs av administrativ samordnare. 

10.4 Personaladministration 

Kontroll har skett av att det finns utdrag från belastningsregistret gällande 
nyanställd personal som vid något tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn och 
elever. Ekonomisekreteraren har genomfört kontrollen vid tre tillfällen under året. 
Alla utdrag ska skickas till personalavdelningen och i de fall utdrag saknas har den 
berörda chefen erhållit resultatet av kontrollen. Den aktuella chefen anger åtgärd i 
syfte att utdrag fortsättningsvis skickas till personalavdelningen. På 
bildningsnämndens sammanträde 2018-04-25 rapporterades resultatet från den 
första kontrollen. Denna kontroll avsåg nyanställningar under perioden januari – 
februari 2018. Nästa kontroll rapporterades till nämndens sammanträde 2018-10-
23 och avsåg nyanställningar under perioden mars – augusti 2018. Den tredje och 
sista kontrollen avser nyanställningar under perioden september – november 
2018 och resultatet av kontrollen rapporteras i samband med bokslutet. 
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Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
Delårsrapport   ....
Årsredovisning     X

Bildningsförvaltningen
Område: Verksamhet

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Deltagande i nationella prov Att elever deltar i nationella prov. Allkontroll
av deltag-
ande i alla
nationella
prov i års-
kurserna
3, 6 och 9.

Kontroll 
sker i jun

*dp = delprov
*antal = antal genom-
förda prov

Rektor Stocksätterskolan Åk 3 matematik
7 delprov 
totalt 37 elever
*dp    *antal
1         34
2         35
3         36
4         35
5         33  
6         34  
7         33

De elever som 
inte har genom-
fört proven är 
nyanlända  elever 
som påbörjat sin 
skolgång hos oss 
under våren. Vi 
har gjort individ-
uella bedöm-
ningar utifrån 
varje elevs 
förutsättningar 
och vissa elever 
har genomfört
vissa delprov men 
inte alla.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av 
deltagande i nationella 
prov: Mindre avvikelser 
förekommer. Kontrollen 
återkommer inte i 2019 
års kontrollplan för de
skolor som har gjort
kontrollen.
Kontrollen återkommer
i 2019 års kontrollplan
för de två skolor som
inte har genomfört
kontrollen.

Bilaga 1
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(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Åk 3 svenska/svenska
som andraspråk 
8 delprov
totalt 37 elever
*dp    *antal
1         32
2         32
3         32
4         32
5         32  
6         32  
7         32
8         32

Åk 6 matematik
5 delprov
totalt 27 elever
*dp    *antal
1         26
2         27
3         27
4         27
5         27  

Åk 6 svenska/svenska 
som andraspråk
5 delprov
totalt 28 elever 
*dp    *antal
1         26
2         26
3         26
4         26
5         26  

Åk 6 engelska
4 delprov
totalt 28 elever 
*dp    *antal
1         26
2         25
3         25
4         25 
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Långängskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Transtenskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Östansjö skola Åk 3 matematik
7 delprov 
totalt 16 elever
*dp    *antal  
1         16
2         16
3         13
4         16
5         16  
6         13  
7         16

Åk 3 svenska/svenska
som andraspråk 
8 delprov
totalt 16 elever
*dp    *antal  
1         16
2         16
3         16
4         16
5         16  
6         16  
7         16
8         16

Åk 3 matematik: 
Tre elever har inte 
genomfört två av 
delproven. 
Eleverna har gjort 
proven enskilt 
eller i mindre 
grupp. 
Pedagogen såg 
att de inte var 
redo för provets 
skriftliga räkne-
metoder då de 
inte befann sig 
där i sin mate-
matikutveckling. 
De höga talen på 
delprov C var 
också på en för 
hög nivå mot var 
eleverna befann 
sig i sin mate-
matikutveckling.

Åk 6 matematik
5 delprov
totalt 13 elever
*dp    *antal  
1         13
2         13
3         13
4         13
5         13  
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Åk 6 svenska/svenska 
som andraspråk
5 delprov
totalt 13 elever 
*dp    *antal  
1         13
2         13
3         13
4         13
5         13

Åk 6 engelska
4 delprov
totalt 13 elever 
*dp    *antal  
1         13
2         13
3         13
4         13 

Rektor Fredriksbergskolan Åk 3 matematik
7 delprov 
totalt 28 elever
*dp    *antal  
1         28
2         28
3         28
4         28
5         28  
6         28  
7         28

En elev 
bedömdes inte ha 
tillräckliga 
språkkunskaper 
för att genomföra 
provet på 
engelska. Två 
elever gick inte på 
skolan vid 
delprovets  
genomförande.
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Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Åk 3 svenska/svenska
som andraspråk 
8 delprov
totalt 28 elever
*dp    *antal  
1         26
2         28
3         28
4         28
5         28  
6         28  
7         28
8         28

Åk 6 matematik
5 delprov
totalt 20 elever
*dp    *antal  
1         19
2         20
3         20
4         20
5         20

Åk 6 svenska/svenska 
som andraspråk
5 delprov
totalt 20 elever 
*dp    *antal  
1         19
2         19
3         19
4         19
5         19

Åk 6 engelska
4 delprov
totalt 20 elever 
*dp    *antal  
1         19
2         19
3         19
4         19
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Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Sköllersta skola Åk 3 matematik
7 delprov 
totalt 20 elever
*dp    *antal
1         20
2         20
3         20
4         20
5         20  
6         20  
7         20

Elever som inte 
har gjort samtliga 
delprov har 
svårigheter i 
svenska, 
matematik och 
engelska. Rektor 
fattade beslut 
tillsammans med 
speciallärare att 
elever inte skulle 
delta i proven.

Åk 3 svenska/svenska
som andraspråk 
8 delprov
totalt 20 elever
*dp    *antal
1         20
2         19
3         19
4         20
5         20  
6         20  
7         20
8         20

Åk 6 matematik
5 delprov
totalt 12 elever
*dp    *antal
1         10
2         10
3         10
4         10
5         10
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Åk 6 svenska/svenska 
som andraspråk
5 delprov
totalt 12 elever 
*dp    *antal  
1         12
2         11
3         11
4         11
5         11

Åk 6 engelska
4 delprov
totalt 12 elever 
*dp    *antal  
1         11
2         11
3         11
4         11

Rektor Folkasboskolan Åk 3 matematik
7 delprov 
totalt 33 elever
*dp    *antal  
1         31
2         31
3         31
4         31
5         31  
6         31  
7         31

Det handlar om 
att förbereda 
elever ordentligt 
inför dessa prov 
och se till att 
anpassningar 
genomförs 
speciellt för de 
nyanlända 
eleverna. Viktigt 
att de får rätt 
förutsättningar 
med studiehand-
ledning.
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Åk 3 svenska/svenska
som andraspråk 
8 delprov
totalt 33 elever
*dp    *antal  
1         33
2         33
3         32
4         33
5         33  
6         33  
7         33
8         33

Åk 6 matematik
5 delprov
totalt 36 elever
*dp    *antal  
1         33
2         33
3         33
4         32
5         33

Åk 6 svenska/svenska 
som andraspråk
5 delprov
totalt 36 elever 
*dp    *antal  
1         33
2         33
3         33
4         33
5         33

Åk 6 engelska
4 delprov
totalt 36 elever 
*dp    *antal  
1         33
2         33
3         33
4         33
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Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Åk 9 matematik
4 delprov
totalt 46 elever
*dp    *antal  
1         43
2         43
3         43
4         43

Åk 9 svenska/svenska 
som andraspråk
3 delprov
totalt 46 elever 
*dp    *antal  
1         41
2         43
3         42

Åk 9 engelska
4 delprov
totalt 46 elever 
*dp    *antal  
1         43
2         39
3         39
4         42

Åk 9 NO
4 delprov
totalt 46 elever 
*dp    *antal  
1         44
2         44
3         44
4         43

Åk 9 SO
2 delprov
totalt 46 elever 
*dp    *antal  
1         44
2         44
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(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Extra anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdsprogram

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

Allkontroll av 
de som har 
erhållit 
betyget F 
eller erhållit – 
(streck) i 
något ämne

Kontroll
sker i jun 
och dec

Jun:
Rektor Stocksätterskolan Betyg F:

Antal elever med betyg 
F i minst ett ämne: 
åk 6: 12 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 11 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 2 st

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av extra 
anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdspro-
gram: Flera skolor har 
inte genomfört kont-
rollen.
Kontrollen återkommer
i 2019 års kontrollplan.

Betyg F:
Vi arbetar formativt med eleverna i 
undervisningen och tydliggör deras 
måluppfyllelse och kunskapsutveckling så 
att det blir tydligt vad som krävs för att nå 
ett godkänt betyg. Vi ger eleverna 
möjligheter att få extra stöd i form av 
läxläsning och/eller extra undervisning vid 
behov före/efter skoltid. Även lovskolan ger 
eleverna möjlighet att få arbeta extra med 
vissa kunskapskrav. Extra anpassningar 
utvärderas kontinuerligt och förändras vid 
behov, elevhälsan är en viktigt del i arbetet 
med högre måluppfyllelse.
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Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Betyg - (streck):
Antal elever med betyg 
- (streck) i minst ett 
ämne: 
åk 6: 1 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 1 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 1 st

Rektor Långängskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Transtenskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Östansjö skola Betyg F:
Antal elever med betyg 
F i minst ett ämne: 
åk 6: 0 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 1 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 0 st

Betyg - (streck):
Ingen elev har fått 
- (streck)

Betyg F:
Fortsätta individanpassa uppgifter. Fortsatt 
specialundervisning. Arbetslaget har fått 
handledning av elevhälsoteamet 
tillsammans med psykolog.

Betyg - (streck):
Vi har ett nära samarbete mellan elev, 
klasslärare, elevhälsa och vårdnadshavare 
för att tillsammans komma fram till de 
insatser/anpassningar/särskilt stöd som 
behövs för att eleven ska nå så långt som 
möjligt och för att eleven ska ha hög 
närvaro i skolan (vi följer frånvarotrappan). 
Anpassningarna utvärderas kontinuerligt 
och förändras vid behov. Även social-
tjänsten finns med i detta arbete. 
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Rektor Fredriksbergskolan Betyg F:
Antal elever med betyg 
F i minst ett ämne: 
åk 6: 4 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 3 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 2 st

Betyg - (streck):
Antal elever med betyg 
- (streck) i minst ett 
ämne: 
åk 6: 2 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 3 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 2 st

Betyg F och - (streck):
En elev har fått streck på grund av att den 
hade blockbetyg från sin förra skola. En 
elev hade missat en del av undervisningen 
på vår skola. Skolan innan hade svårt med 
att sätta betyg på grund av frånvaro och de 
sociala problemen. Ett överlämnande 
skedde till den mottagande skola. 
Förhoppningen är att extra insatser sätts in 
och att skolgången fungerar som den ska. 
Tre av eleverna har på grund av sina 
diagnoser svårighet i att klara kurs-
planerna. Lovskola har erbjudits. Ett 
överlämande skedde till den mottagande 
skolan. 
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Rektor Sköllersta skola Betyg F:
Antal elever med betyg 
F i minst ett ämne: 
åk 6: 1 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 5 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 1 st

Betyg - (streck):
Ingen elev har fått 
streck.

Rektor Folkasboskolan Kontroll ej utförd.

Betyg F:
Åtgärdsprogram med stödåtgärder av 
speciallärare. Bra överlämning till annan 
skola i åk 7.
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Dec:
Rektor Stocksätterskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Långängskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Transtenskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Östansjö skola Betyg F:
Antal elever med betyg 
F i minst ett ämne: 
åk 6: 3 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar:
åk 6: 3 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 3 st

Betyg - (streck):
Ingen elev har fått
- (streck).

Rektor Fredriksbergskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Sköllersta skola Kontroll ej utförd.

Rektor Folkasboskolan Betyg F:
Antal elever med betyg 
F i minst ett ämne: 
åk 6: 13 st
åk 7: 17 st
åk 8: 11 st
åk 9: 12 st

Arbetslagen analyserar betygen på kut-
dagarna i januari, för att lokalisera elever 
som har minst ett F. Alla elever med ett F 
ska fylla i blankett 2B, alla anpassningar 
ska dokumenteras i EdWise, alla elever 
med F ska vid terminsstart veta vad som 
saknas för att de ska nå upp till minst ett E. 
Tät uppföljning med eleverna.

Fortsätta individanpassa uppgifter, 
kontinuerlig specialundervisning och 
handledning av elevhälsoteamet och 
psykolog.

forts. Extra anpassningar, 
särskilt 
stöd och åtgärdsprogram
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Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar:
åk 6: 13 st
åk 7: 17 st
åk 8: 11 st
åk 9: 12 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 1 st
åk 7: 0 st
åk 8: 1 st
åk 9: 5 st

Betyg - (streck):
Antal elever med betyg 
- (streck) i minst ett
ämne:
åk 6: 0 st
åk 7: 0 st
åk 8: 2 st
åk 9: 3 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 0 st
åk 7: 0 st
åk 8: 2 st
åk 9: 3 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram:
åk 6: 0 st
åk 7: 0 st
åk 8: 0 st
åk 9: 3 st 

Dessa elever är antingen nyanlända eller 
elever med hög frånvaro utifrån psyko-
social hälsa. Vi arbetar tätt med vård-
nadshavarna och elevhälsan. Vi har startat 
upp en flexenhet där dessa elever går 
utifrån behov. Vi har ett samarbete med 
Alléskolan. 
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Garanterad undervisningstid Att elever får den garanterade
undervisningstiden i grund-
skolan.

Allkontroll
av alla
ämnen i alla
klasser

Kontroll sker
en gång/
termin

Apr:
Rektor Stocksätterskolan

Vid schema-
läggning kontroll-
räknas all tid av
någon mer än
schemaläggare
samt att vi är
tydligare med hur
vi utökar resp.
minskar där så är
tillåtet.

Rektor Långängskolan Musik år 5 och 6 är ut-
lagt 10 min kortare tid/
lektion. Planerat extra
jobb/undervisning och
uppvisning i samband 
med lucia och skolav-
slutning som kompen-
serar den kortare tiden.
Övriga negativa avvik-
elser som påvisades
berodde på ej upp-
daterade scheman, det
är åtgärdat i de som 
finns utlagda nu.

En åtgärd som
var nödvändig då
dessa årskurser
har haft sin
undervisning i 
Kubens lokaler 
under året då
ombyggnation 
sker på Lång-
ängskolan.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av 
garanterad undervis-
ningstid: Avvikelser 
förekommer.
Kontrollen återkommer
i 2019 års kontrollplan.
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Rektor Transtenskolan Musik/hemkunskap/
bild/slöjd är uppdelade
på tre block under ett
läsår, vilket leder till
att vissa elever får
mindre undervisnings-
tid ena terminen.

När läsåret är 
komplett kom-
mer alla elever
ha fått sin
garanterade 
undervisningstid.

Rektor Östansjö skola Ingen kommentar. Ingen
kommentar.

Rektor Fredriksbergskolan Slöjd för åk 3 är inlagd
i grupper och inte i
klasser vilket gör att
det uppstår en 
avvikelse.

Alla elever i åk 3
har slöjd enligt
den garanterade
undervisnings-
tiden.

Rektor Sköllersta skola Sv åk 2, -65 min: Elev-
erna kompenseras i
andra ämnen genom
temaarbete.
NO åk 3, -15 min: Elev-
erna kompenseras i
andra ämnen genom
temaarbete.
Bild åk 4, -5 min:
Under året har svenska 
och engelska 
prioriterats.
SO åk 4, -20 min:
Under året har svenska 
och engelska 
prioriterats.
NO åk 4, -5 min: Under 
året har svenska och 
engelska prioriterats.

I varje årskurs är
totalt mer under-
visningstid utlagd
än vad timplanen
säger.

Rektor Folkasboskolan Elevens val har fått
ge extra tid till andra
ämnen.

Schemaläggning
efter nya tim-
planen.
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Okt:
Rektor Stocksätterskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Långängskolan Musik åk 3: Vi har valt 
att omfördela och flytta 
10 minuter av musik-
tiden i åk 3 till åk 6, i 
samråd efter musik-
lärares önskemål. 
Engelska åk 5: De har 
garanterad under-
visningstid, 130 
minuter, men det 
verkar krångla med 
tregruppssystemet på 
tisdagar när det gäller 
schemafilen. Där ligger 
de resterande 40 
minutrarna.

Ingen kommentar.

Rektor Transtenskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Östansjö skola I åk 2 ser det ut som 
om eleverna har 5 min 
för lite matematik och 
10 min för mycket 
naturorienterande 
ämnen. I schemat som 
eleverna har stämmer 
tiderna enligt 
timplanen. Våra elever 
i åk 2 har 15 minuter 
per vecka mer tid än 
vad timplanen anger. 
Enligt utvecklings-
ledaren har åk 6 
svenska 255 min per 
vecka enligt det 
schema som följs.

Justera schemat i 
Novaschem.

forts. Garanterad 
undervisningstid
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Rektor Fredriksbergskolan De avvikelser där det 
rör sig om -5 minuter 
så var det en ren miss i 
schemaprogrammet. 
Tjänstefördelningen 
stod registrerad som 
90 minuter där det 
skulle vara 95. Då 
varnade inte program-
met för avvikelse. Det 
är undervisningstid 
som eleverna ändå 
gjort så nu är schemat 
justerat och eleverna 
har inte missat denna 
tid. 
Där det står -10 
minuter SO så har 
eleverna gjort den 
tiden eftersom de har 
NO/SO den tiden. Dock 
blev "10 minuters 
randen" så liten att den 
missades och låg kvar i 
lapp-lådan i schemapro-
grammet. Eleverna har 
fullgjort sin tid i SO. 

Ingen kommentar.

När det gäller - 15 
minuter matematik i 
klass 4 så beror den på 
en förskjutning i flytt av 
en halvklass. Dock har 
eleverna fått mate-
matikundervisning den 
tiden när de arbetat 
med målarbete på 
tisdagar 8:00-8:30. Så 
elever har ej missat 
den tiden heller.
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Rektor Sköllersta skola Eleverna får tillräcklig 
garanterad 
undervisningstid.

Rektor Folkasboskolan I åk 6 är det inlagt 40 
minuter för lite 
matematik enligt inlagt 
schema, men läraren 
har undervisat enligt 
timplanen. Efter 
internkontrollen så har 
det korrigerats i 
systemet. Vi har 
endast 60 minuter 
elevens val utlagt på 
schemat av totalt 120 
minuter. De resterande 
60 minuterna har vi 
tagit i anspråk till 
friluftsdagarna som är 
tre per termin.

Viktigt att vi och  
schemaläggarna 
dubbelkollar alla 
scheman en extra 
gång innan vi 
lägger in det i 
systemet.
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Tema Att nämnden erhåller tema 1-4
från förskolechefer och rektorer.

Tema 1: Plan mot kränkningar
och plan mot diskriminering
samt sammanställning kränk-
ningsärenden
Tema 2: Frånvaro/närvaro, för-
skola och fritidshem
Tema 2: Frånvaro/närvaro, skola
Tema 3: Särskilt stöd
Tema 4: Klagomål och anmäl-
ningar till Skolinspektionen

Allkontroll

Kontroll sker
fyra gånger/
år

Feb:
Tema 3 
Nämndsekreterare

Apr:
Tema 4 
Nämndsekreterare

Sep:
Tema 1
Nämndsekreterare

Nov:
Tema 2
Nämndsekreterare

Tema 3: Ingen 
avvikelse. Samtligas
rapporter (13 st) har 
inkommit.

Tema 4: Ingen 
avvikelse. Samtligas
rapporter (13 st) har 
inkommit.

Tema 1: 1 rapport 
inkom inte i tid till 
utskicket till 
beredningsutskottet, 
men den inkom i tid till 
utskicket till 
bildningsnämnden. 
Övriga (12) rapporter 
inkom i tid.

Tema 2: Ett allmänt fel 
i systemet gjorde att 
ingen skola kunde få
ut frånvarostatistik i tid 
till utskicket. Övriga 
rapporter inkom i tid.

Tema 1: 
Påminnelser och 
kommunikation.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av tema: 
Kontrollen återkommer
i 2019 års kontrollplan.
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Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
Delårsrapport    ....
Årsredovisning     X

Bildningsförvaltningen
Område: Gemensam administration

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Delegationsordning Att delegationsordning efter-
levs och beslut anmäls till
nämnd.

Stickprov

Kontroll 
sker i okt

Okt:
Kontrollerna utförs
av nämndsekreterare

Vid ev. avvikelse
anger förskolechef/
rektor åtgärd för att
säkerställa att
delegationsordningen
efterlevs.

2.14 Upprätta plan mot
kränkande behandling

Rektor Stocksätterskolan Planen har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Skriva in i det 
årliga kalendariet 
att planen ska 
skickas in.

Förskolechef 1 Planer har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Skriva in i 
kalendern.

Förskolechef 2 Planer har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Skriva in i 
kalendern.

Förskolechef 3 Planer har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Ej angivit åtgärd.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av 
delegationsordningen: 
Flera avvikelser fram-
kommer i de två kont-
rollerna. 
Kontroll återkommer
i 2019 års kontrollplan 
av både 
2.14 Upprätta plan mot 
kränkande behandling 
och 
4.1 Undervisning om
vad eleverna ska iaktta
för undvikande av 
olycka.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Långängskolan Planen har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Anmälan om att
delegationsbeslut
skall skickas in, 
skrivs in i års-
planeringen och 
i planen.

Rektor Transtenskolan Planen har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Vi har upprättat
en årshjulspärm
på Transten-
skolan för att ha
koll på vad (och 
när) som ska 
skickas in.

Rektor Östansjö skola Planen har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Ej angivit åtgärd.

Rektor/förskolechef
Vretstorp

Ingen avvikelse.

Rektor/förskolechef
Sköllersta

Planer har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Planer skickas
till nämndsek-
reteraren istället
för till utvecklings-
samordnaren i
augusti varje år.

Rektor Folkasboskolan Planen har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Den färdigställs
senast 1/11.

Förskolechef Hjortkvarn/
Pålsboda

Ingen avvikelse.

forts. Delegationsordning 4.1 Undervisning om vad
eleverna ska iaktta för und-
vikande av olycka

Rektor Stocksätterskolan Ingen avvikelse.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Långängskolan Rapport har inte 
lämnats och anmälts
som delegations-
beslut.
Eleverna fick under-
visning ht 2018.

I samband med
undervisningen
kommer anmälan
fortsättningsvis
att ske.

Rektor Transtenskolan Rapport har inte 
lämnats och anmälts
som delegations-
beslut.
Eleverna fick under-
visning ht 2018.

I samband med
undervisningen
kommer anmälan
till bildnings-
nämnden att ske.

Rektor Östansjö skola Rapport har inte 
lämnats och anmälts
som delegations-
beslut.
Eleverna fick under-
visning ht 2018.

Ej angivit åtgärd.

Rektor Fredriksbergskolan Bussföretaget håller
inte överenskom-
melser. Svårt med 
samarbete. Under ht 
2018 har vi bokat tre
tillfällen som avboka-
des. Ingen vidare 
kontakt togs från 
deras sida.
Eleverna fick under-
visning senast vt 2018.
Tid är inbokad i feb
2019. 

Rapport lämnas
och anmäls som
delegationsbe-
slut när under-
visning har 
genomförts.

Rektor Sköllersta skola Undervisning sker
vt 2019.

Rapport lämnas
och anmäls som
delegationsbe-
slut när under-
visning har 
genomförts.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Folkasboskolan Rapport har inte 
lämnats och anmälts
som delegations-
beslut.
Eleverna fick under-
visning ht 2018.

Finns med i 
skolans rutiner
i planeringen av
höstterminen.
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Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
Delårsrapport   ....
Årsredovisning     X

Bildningsförvaltningen
Område: Ekonomiadministration

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Beslutsattest Att beslutsattest har skett av rätt
person enligt gällande attest-
förteckning.

Tre gånger/år

Kontroll
sker i mar,
aug och
nov

Mar:
Ekonom, ekavd

Aug:
Ekonom, ekavd

Nov:
Ekonom, ekavd

Mar:
Ingen avvikelse.

Aug:
Ingen avvikelse.

Nov:
Ingen avvikelse.

Adm 1 Stocksätterskolan

711*Vretstorp, försk. skola
718*Förskchef 2
719*Förskchef 3

15 stycken fakturor är 
kontrollerade, ingen 
avvikelse.

Ingen avvikelse.
Ingen avvikelse.
Ingen avvikelse.

Adm 2 Stocksätterskolan

714*Stocksätterskolan
717*Förskchef 1

15 stycken fakturor är 
kontrollerade, ingen 
avvikelse.

Ingen avvikelse.
Ingen avvikelse.

Att datum, syfte och del-
tagarnas namn finns noterade
på faktura eller på dokument
som bilagts fakturan.

Intern och extern
representation

Stickprov

Kontroll
sker i okt

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av 
beslutsattest: Inga 
avvikelser.
Kontrollen återkommer 
inte i 2019 års kontroll-
plan.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av intern 
och extern repre-
sentation: Ett fåtal 
avvikelser. Kontrollen 
återkommer inte i 2019 
års kontrollplan. 
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Adm 1 Transtenskolan

7013*Elevhälsan
712*Östansjö skola
716*Långängskolan

14 stycken fakturor är
kontrollerade, ingen 
avvikelse.
Ingen avvikelse.
Ingen avvikelse.
Ingen avvikelse.

Adm 2 Transtenskolan

715*Transtenskolan

6 stycken fakturor är
kontrollerade, 2 
avvikelser.
2 fakturor saknar 
uppgifter.

Ej angivit åtgärd.

Adm 1 Stocksätterskolan 

721*Förskch Hjkv/Pboda
722*Folkasboskolan

723*Sköllersta försk.skola

15 stycken fakturor är 
kontrollerade, 3 
avvikelser.
Ingen avvikelse.
2 fakturor saknar 
uppgifter.
1 faktura saknar 
uppgifter.

Ej angivit åtgärd. 

Vid representa-
tion skall alltid en 
lista med samt-
liga uppgifter vara 
med och skickas 
till ekonomi.

Adm kulturavd 10 stycken fakturor är 
kontrollerade, ingen 
avvikelse.

Adm fritidsavd

34*Fritidschef 

20 stycken fakturor är 
kontrollerade, 6 
avvikelser.
6 fakturor saknar 
uppgifter.

Alltid ange del-
tagare och syfte 
vid beställning.

Adm biblioteket 15 stycken fakturor är 
kontrollerade, ingen 
avvikelse.

(Adm = administratör)

    
   

    
  

  

  



Ekonomiadm 28(37)
Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Personliga utlägg Att personliga utlägg endast
görs i undantagsfall.

Stickprov

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun:
Kvalificerad ekonomi-
handläggare, ekavd.

Jun: 10 st personliga
utlägg har skett under
kvartal 2. Bedöm-
ningen är att vid samt-
liga personliga utlägg
hade försäljningsstället
kunnat skicka faktura
istället.
Nedan följer de åt-
gärder som berörda 
attestanter vidtar för att 
säkerställa att policyn 
för personliga utlägg 
efterlevs.

Utvecklingssamordnare Ett personligt utlägg. Förtydliga rutiner 
och kommunicera 
dem, för 
beställning av 
litteratur i 
samband med 
studier i arbetet.

Ansvarig elevhälsan Ett personligt utlägg. Ej angivit åtgärd.

Rektor Långängskolan Två personliga utlägg. Alla medarbetare 
ska ha kunskap 
om vilka avtal 
som gäller, var 
dessa står - var 
man letar.

Förskolechef 3 Tre personliga utlägg. Information till de 
anställda vad det 
är som gäller.

Rektor/förskolechef 
Sköllersta

Ett personligt utlägg. Jag har informerat 
den nyanställde 
om regler för 
personliga utlägg.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av 
personliga utlägg: 
Flera avvikelser vid 
kontroll i juni och
december. Kontrollen
återkommer i 2019 års
kontrollplan.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor kulturskolan Två personliga utlägg. Kulturchef 
informerar 
personal om att 
personliga utlägg 
inte skall 
användas mer än 
i yttersta nödfall.

forts. Personliga utlägg Dec:
Kvalificerad ekonomi-
handläggare, ekavd.

Dec: 11 st personliga
utlägg har skett under
kvartal 4. Bedöm-
ningen är att för tio 
personliga utlägg
hade försäljningsstället
kunnat skicka faktura
istället och att ett per-
sonligt utlägg hade 
kunnat registreras som
reseräkning i löne-
systemet Personec.
Nedan följer de åt-
gärder som berörda 
attestanter vidtar för att 
säkerställa att policyn 
för personliga utlägg 
efterlevs.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Förvaltningschef Ett personligt utlägg. Har pratat med 
berörd medarbet-
are. Policyn har 
inte följts utifrån 
att medarbetaren 
redan var kund 
hos denna opti-
ker, vilket gjorde 
att denna lösning 
blev billig enligt 
medarbetaren. 
Rekvisition skulle 
innebära en mer-
kostnad enligt 
leverantören. 
Chefen har tydligt 
poängterat att 
denna lösning inte 
var godtagbar då 
den bröt mot 
såväl ramavtal 
som policy för per-
sonligt utlägg. 

Ansvarig elevhälsan Ett personligt utlägg. Information på
arbetsplatsträff i 
februari om 
kommunens rikt-
linjer för person-
liga utlägg.

Rektor Långängskolan Ett personligt utlägg. Samtal har förts 
med personalen 
om fakturahant-
eringen. Utlägget 
skedde före mitt 
tillträde.

Förskolechef 3 Ett personligt utlägg. Ej återsänt 
kontrollen.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor/förskolechef 
Sköllersta

Tre personliga utlägg. Alla har fått 
skriftlig och 
muntlig 
information om 
detta i januari 
2019.

Kulturchef Ett personligt utlägg. Chef informerar 
personal om 
rutiner och 
möjligheten att 
skriva reseräkning 
i Personec för SL 
biljetter.

Fritidschef Tre personliga utlägg. Kommunicera ut 
till medarbetarna 
att rekvisition ska 
användas och 
varför.

Skol- och barnomsorgspeng Att korrekt skol- och barn-
omsorgspeng erläggs för barn
och elever som är folkbok-
förda i Hallsbergs kommun
och som har plats i förskole-
klass, grund- eller grundsär-
skola, förskola, annan peda-
gogisk verksamhet eller fritids-
hem i annan kommun eller i en
fristående verksamhet.

Stickprov

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun:
Administrativ sam-
ordnare

Dec:
Administrativ sam-
ordnare

Jun:
Kontroll ej utförd.

Dec:
Kontroll utförd. Ingen
avvikelse.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av skol- 
och barnomsorgspeng: 
Inga avvikelser vid 
kontroll i december, men 
kontroll i juni ej utförd. 
Kontrollen återkommer i 
2019 års kontrollplan.
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Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
Delårsrapport   ....
Årsredovisning     X

Bildningsförvaltningen
Område: Personaladministration

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Anställningar Att det finns utdrag från 
Belastningsregistret vid
nyanställning av personal
som vid något tillfälle i sitt 
arbete har kontakt med barn
och elever.
Gäller anställningsformerna:
-Timanställda
-Vikariat 
-Tillsvidareanställda

Allkontroll

Kontroll
sker i mar, 
sep och dec

Mar:
Ekonomisekreterare

Period som har kon-
trollerats: 2018-01-01--
2018-02-28. Kontroll 
gjordes av 51 st
anställningar. Det
fanns utdrag ur belast-
ningsregistret till 37 st
av dessa. Det sak-
nades 14 st utdrag
som inte hade 
skickats till personal-
avdelningen.Resultatet 
av den genomförda
kontrollen skickades till 
berörda arbets-
ledare 2018-03-22.

De åtgärder som
berörda arbets-
ledare lämnade
för att säkerställa
att utdrag från
belastnings-
register skickas
till personalav-
delningen
rapporterades till 
BIN 2018-04-25.

Rektor Stocksätterskolan Två utdrag saknas. Ingen anställs 
utan att ha 
lämnat in utdrag 
ur belastnings-
registret. Större 
tydlighet kring 
detta för alla i 
verksamheten.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av 
anställningar: Flera 
avvikelser i årets tre 
genomförda kontroller i 
mars, september och 
december. Kontrollen 
återkommer i 2019 års 
kontrollplan.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Långängskolan Fyra utdrag saknas. Jag har tagit per-
sonlig kontakt 
med de fyra ny-
anställda. 
Inväntar att det 
efterfrågade 
dokumentet 
kommer och 
skickar då detta 
vidare till per-
sonalavdelningen. 
För att säkerställa 
att detta inte 
händer i fram-
tiden, kommer vi 
att lämna ut en 
checklista till ny-
anställda där det 
bl.a. finns med att 
vi vill ha in utdrag 
ur belastnings-
registret.

Förskolechef 2 Ett utdrag saknas. Administratörer 
bockar av på lista 
vilka utdrag som 
skickats in till 
personalavdelning
en. Utdrag har 
skickats in men 
kommit bort an-
tingen i posten 
eller på personal-
avdelningen. Jag 
begär in ett nytt.

Förskolechef 3 Två utdrag saknas. Be administra-
tören att påtala för 
förskolechefen 
när det saknas 
utdrag.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor/förskolechef
Sköllersta

Två utdrag saknas. Rektorn har kon-
taktat de två per-
sonerna och de 
skickar in det 
snarast.

Rektor Folkasboskolan Ett utdrag saknas. Det är beställt 
tillsammans med 
oss. Vi har ej fått 
det från den nyan-
ställde. Expedit-
ionen påminner 
om att lämna in.

Förskolechef Hjortkvarn/
Pålsboda

Ett utdrag saknas. Mottagit utdrag 
2017-10-24 och 
skickat till 
personalavdelning
en. Gäller t.o.m. 
2018-10-18.

Rektor Kulturskolan Ett utdrag saknas. Vid nyanställning 
kommer vi fort-
sättningsvis alltid 
begära in utdrag 
ur belastnings-
registret, där så 
krävs.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

forts. Anställningar Sep:
Ekonomisekreterare

Extra kontroll enligt
beslut av BIN 2018-04-25.

Period som har kon-
trollerats: 2018-03-01--
2018-08-31. Kontroll 
gjordes av 79 st
anställningar. Det
fanns utdrag ur belast-
ningsregistret till 59 st
av dessa. Det sak-
nades 20 st utdrag
som inte hade 
skickats till personal-
avdelningen.Resultatet 
av den genomförda
kontrollen skickades till 
berörda arbets-
ledare 2018-09-21.

De åtgärder som
berörda arbets-
ledare lämnade
för att säkerställa
att utdrag från
belastnings-
register skickas
till personalav-
delningen
rapporterades till 
BIN 2018-10-23.

Förskolechef 1 Ett utdrag saknas. Utdrag är skickat 
till personalav-
delningen för 
perioden 180319-
190319.

Förskolechef 3 Ett utdrag saknas. Inte låta 
timvikarier 
påbörja sin tjänst 
innan utdrag 
uppvisas.

Rektor Långängskolan Fyra utdrag saknas. Vid nyanställning 
måste rutinerna 
följas, att utdraget 
från belastnings-
registret ska 
finnas från första 
dagen.

Rektor Transtenskolan Tre utdrag saknas. Få igång väl 
fungerande 
rutiner.

Rektor Östansjö skola Ett utdrag saknas. Begärt in utdrag.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor/förskolechef
Vretstorp

Två utdrag saknas. Tydligare 
kommunikation 
mellan chef - 
administratör.

Rektor/förskolechef
Sköllersta

Fem utdrag saknas. Jag har meddelat 
alla som arbetar 
hos mig att skicka 
in snarast. Min 
administratör har 
ringt resten som 
har arbetat men 
inte arbetar kvar.

Rektor Folkasboskolan Ett utdrag saknas. Ej återsänt 
kontrollen.

Fritidschef Två utdrag saknas. Har rutin att inte 
skriva på avtal 
förrän utdrag 
lämnats in. 
Utdraget skickas 
med avtalet.

forts. Anställningar Dec:
Ekonomisekreterare

Period som har kon-
trollerats: 2018-09-01--
2018-11-30. Kontroll 
gjordes av 76 st
anställningar. Det
fanns utdrag ur belast-
ningsregistret till 61 st
av dessa. Det sak-
nades 15 st utdrag
som inte hade 
skickats till personal-
avdelningen.Resultatet 
av den genomförda
kontrollen skickades till 
berörda arbets-
ledare 2018-12-12.

Administrativ samordnare Tre utdrag saknas. Utdragen är 
uppvisade.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Förskolechef 2 Ett utdrag saknas. Ej återsänt 
kontrollen.

Rektor Långängskolan Två utdrag saknas. Ej återsänt 
kontrollen.

Förskolechef 
Pålsboda/Hjortkvarn

Två utdrag saknas. Ej angivit åtgärd.

Rektor/förskolechef
Sköllersta

Fyra utdrag saknas. Ett utdrag har 
lämnats in. Övriga 
tre har kontaktats  
om att de ska 
lämna in utdrag.

Rektor Folkasboskolan Ett utdrag saknas. Ej återsänt 
kontrollen.

Fritidschef Två utdrag saknas. Avtal ska ej 
skrivas på utan att 
ha sett utdrag. 
Utdrag skickas till 
personalavdel-
ningen ihop med 
anställningsavtal.
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Återrapportering av den interna kontrollen år 2018

Ärendebeskrivning
Återrapportering av den interna kontrollen som genomförts under år 2018.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att

1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2018 godkänns.

2. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2018 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Ärendet
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Det är varje nämnds ansvar att 
årligen anta en intern kontrollplan. Den interna kontrollen avser ekonomiska, administrativa och 
övriga rutiner samt beslut i verksamheter inom bildningsnämnden. Kontrollplanen visar vilka 
områden och rutiner som kontroll ska göras på under ett budgetår. I samband med nämndens 
behandling av årsbokslutet ska resultatet av arbetet med intern kontroll redovisas. I bildnings-
nämndens verksamhetsberättelse redovisas kortfattat arbetet med intern kontroll. En utförlig 
redovisning av resultatet av arbetet med intern kontroll redovisas i bilagan Återrapportering Intern 
kontrollplan för år 2018.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Lena Wahlman

Förvaltningschef Ekonomisekreterare

Bilagor
Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018



Verksamhet 1(37)

Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
Delårsrapport   ....
Årsredovisning     X

Bildningsförvaltningen
Område: Verksamhet

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Deltagande i nationella prov Att elever deltar i nationella prov. Allkontroll
av deltag-
ande i alla
nationella
prov i års-
kurserna
3, 6 och 9.

Kontroll 
sker i jun

*dp = delprov
*antal = antal genom-
förda prov

Rektor Stocksätterskolan Åk 3 matematik
7 delprov 
totalt 37 elever
*dp    *antal  
1         34
2         35
3         36
4         35
5         33  
6         34  
7         33

De elever som 
inte har genom-
fört proven är 
nyanlända  elever 
som påbörjat sin 
skolgång hos oss 
under våren. Vi 
har gjort individ-
uella bedöm-
ningar utifrån 
varje elevs 
förutsättningar 
och vissa elever 
har genomfört
vissa delprov men 
inte alla.

 

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av 
deltagande i nationella 
prov: Mindre avvikelser 
förekommer. Kontrollen 
återkommer inte i 2019 
års kontrollplan för de
skolor som har gjort
kontrollen.
Kontrollen återkommer
i 2019 års kontrollplan
för de två skolor som
inte har genomfört
kontrollen.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Åk 3 svenska/svenska
som andraspråk 
8 delprov
totalt 37 elever
*dp    *antal  
1         32
2         32
3         32
4         32
5         32  
6         32  
7         32
8         32

Åk 6 matematik
5 delprov
totalt 27 elever
*dp    *antal  
1         26
2         27
3         27
4         27
5         27  

Åk 6 svenska/svenska 
som andraspråk
5 delprov
totalt 28 elever 
*dp    *antal  
1         26
2         26
3         26
4         26
5         26  

Åk 6 engelska
4 delprov
totalt 28 elever 
*dp    *antal  
1         26
2         25
3         25
4         25 
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Långängskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Transtenskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Östansjö skola Åk 3 matematik
7 delprov 
totalt 16 elever
*dp    *antal  
1         16
2         16
3         13
4         16
5         16  
6         13  
7         16

Åk 3 svenska/svenska
som andraspråk 
8 delprov
totalt 16 elever
*dp    *antal  
1         16
2         16
3         16
4         16
5         16  
6         16  
7         16
8         16

Åk 3 matematik: 
Tre elever har inte 
genomfört två av 
delproven. 
Eleverna har gjort 
proven enskilt 
eller i mindre 
grupp. 
Pedagogen såg 
att de inte var 
redo för provets 
skriftliga räkne-
metoder då de 
inte befann sig 
där i sin mate-
matikutveckling. 
De höga talen på 
delprov C var 
också på en för 
hög nivå mot var 
eleverna befann 
sig i sin mate-
matikutveckling.

Åk 6 matematik
5 delprov
totalt 13 elever
*dp    *antal  
1         13
2         13
3         13
4         13
5         13  
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Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Åk 6 svenska/svenska 
som andraspråk
5 delprov
totalt 13 elever 
*dp    *antal  
1         13
2         13
3         13
4         13
5         13

Åk 6 engelska
4 delprov
totalt 13 elever 
*dp    *antal  
1         13
2         13
3         13
4         13 

Rektor Fredriksbergskolan Åk 3 matematik
7 delprov 
totalt 28 elever
*dp    *antal  
1         28
2         28
3         28
4         28
5         28  
6         28  
7         28

En elev 
bedömdes inte ha 
tillräckliga 
språkkunskaper 
för att genomföra 
provet på 
engelska. Två 
elever gick inte på 
skolan vid 
delprovets  
genomförande.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Åk 3 svenska/svenska
som andraspråk 
8 delprov
totalt 28 elever
*dp    *antal  
1         26
2         28
3         28
4         28
5         28  
6         28  
7         28
8         28

Åk 6 matematik
5 delprov
totalt 20 elever
*dp    *antal  
1         19
2         20
3         20
4         20
5         20

Åk 6 svenska/svenska 
som andraspråk
5 delprov
totalt 20 elever 
*dp    *antal  
1         19
2         19
3         19
4         19
5         19

Åk 6 engelska
4 delprov
totalt 20 elever 
*dp    *antal  
1         19
2         19
3         19
4         19
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(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Sköllersta skola Åk 3 matematik
7 delprov 
totalt 20 elever
*dp    *antal  
1         20
2         20
3         20
4         20
5         20  
6         20  
7         20

Elever som inte 
har gjort samtliga 
delprov har 
svårigheter i 
svenska, 
matematik och 
engelska. Rektor 
fattade beslut 
tillsammans med 
speciallärare att 
elever inte skulle 
delta i proven.

Åk 3 svenska/svenska
som andraspråk 
8 delprov
totalt 20 elever
*dp    *antal  
1         20
2         19
3         19
4         20
5         20  
6         20  
7         20
8         20

Åk 6 matematik
5 delprov
totalt 12 elever
*dp    *antal  
1         10
2         10
3         10
4         10
5         10
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Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Åk 6 svenska/svenska 
som andraspråk
5 delprov
totalt 12 elever 
*dp    *antal  
1         12
2         11
3         11
4         11
5         11

Åk 6 engelska
4 delprov
totalt 12 elever 
*dp    *antal  
1         11
2         11
3         11
4         11

Rektor Folkasboskolan Åk 3 matematik
7 delprov 
totalt 33 elever
*dp    *antal  
1         31
2         31
3         31
4         31
5         31  
6         31  
7         31

Det handlar om 
att förbereda 
elever ordentligt 
inför dessa prov 
och se till att 
anpassningar 
genomförs 
speciellt för de 
nyanlända 
eleverna. Viktigt 
att de får rätt 
förutsättningar 
med studiehand-
ledning.
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(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Åk 3 svenska/svenska
som andraspråk 
8 delprov
totalt 33 elever
*dp    *antal  
1         33
2         33
3         32
4         33
5         33  
6         33  
7         33
8         33

Åk 6 matematik
5 delprov
totalt 36 elever
*dp    *antal  
1         33
2         33
3         33
4         32
5         33

Åk 6 svenska/svenska 
som andraspråk
5 delprov
totalt 36 elever 
*dp    *antal  
1         33
2         33
3         33
4         33
5         33

Åk 6 engelska
4 delprov
totalt 36 elever 
*dp    *antal  
1         33
2         33
3         33
4         33
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Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Åk 9 matematik
4 delprov
totalt 46 elever
*dp    *antal  
1         43
2         43
3         43
4         43

Åk 9 svenska/svenska 
som andraspråk
3 delprov
totalt 46 elever 
*dp    *antal  
1         41
2         43
3         42

Åk 9 engelska
4 delprov
totalt 46 elever 
*dp    *antal  
1         43
2         39
3         39
4         42

Åk 9 NO
4 delprov
totalt 46 elever 
*dp    *antal  
1         44
2         44
3         44
4         43

Åk 9 SO
2 delprov
totalt 46 elever 
*dp    *antal  
1         44
2         44
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Extra anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdsprogram

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

Allkontroll av 
de som har 
erhållit 
betyget F 
eller erhållit – 
(streck) i 
något ämne

Kontroll
sker i jun 
och dec

Jun:
Rektor Stocksätterskolan Betyg F:

Antal elever med betyg 
F i minst ett ämne: 
åk 6: 12 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 11 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 2 st

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av extra 
anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdspro-
gram: Flera skolor har 
inte genomfört kont-
rollen.
Kontrollen återkommer
i 2019 års kontrollplan.

Betyg F:
Vi arbetar formativt med eleverna i 
undervisningen och tydliggör deras 
måluppfyllelse och kunskapsutveckling så 
att det blir tydligt vad som krävs för att nå 
ett godkänt betyg. Vi ger eleverna 
möjligheter att få extra stöd i form av 
läxläsning och/eller extra undervisning vid 
behov före/efter skoltid. Även lovskolan ger 
eleverna möjlighet att få arbeta extra med 
vissa kunskapskrav. Extra anpassningar 
utvärderas kontinuerligt och förändras vid 
behov, elevhälsan är en viktigt del i arbetet 
med högre måluppfyllelse.
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(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Betyg - (streck):
Antal elever med betyg 
- (streck) i minst ett 
ämne: 
åk 6: 1 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 1 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 1 st

Rektor Långängskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Transtenskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Östansjö skola Betyg F:
Antal elever med betyg 
F i minst ett ämne: 
åk 6: 0 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 1 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 0 st

Betyg - (streck):
Ingen elev har fått 
- (streck)

Betyg F:
Fortsätta individanpassa uppgifter. Fortsatt 
specialundervisning. Arbetslaget har fått 
handledning av elevhälsoteamet 
tillsammans med psykolog.

Betyg - (streck):
Vi har ett nära samarbete mellan elev, 
klasslärare, elevhälsa och vårdnadshavare 
för att tillsammans komma fram till de 
insatser/anpassningar/särskilt stöd som 
behövs för att eleven ska nå så långt som 
möjligt och för att eleven ska ha hög 
närvaro i skolan (vi följer frånvarotrappan). 
Anpassningarna utvärderas kontinuerligt 
och förändras vid behov. Även social-
tjänsten finns med i detta arbete. 
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(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Fredriksbergskolan Betyg F:
Antal elever med betyg 
F i minst ett ämne: 
åk 6: 4 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 3 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 2 st

Betyg - (streck):
Antal elever med betyg 
- (streck) i minst ett 
ämne: 
åk 6: 2 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 3 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 2 st

Betyg F och - (streck):
En elev har fått streck på grund av att den 
hade blockbetyg från sin förra skola. En 
elev hade missat en del av undervisningen 
på vår skola. Skolan innan hade svårt med 
att sätta betyg på grund av frånvaro och de 
sociala problemen. Ett överlämnande 
skedde till den mottagande skola. 
Förhoppningen är att extra insatser sätts in 
och att skolgången fungerar som den ska. 
Tre av eleverna har på grund av sina 
diagnoser svårighet i att klara kurs-
planerna. Lovskola har erbjudits. Ett 
överlämande skedde till den mottagande 
skolan. 
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Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Sköllersta skola Betyg F:
Antal elever med betyg 
F i minst ett ämne: 
åk 6: 1 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 5 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 1 st

Betyg - (streck):
Ingen elev har fått 
streck.

Rektor Folkasboskolan Kontroll ej utförd.

Betyg F:
Åtgärdsprogram med stödåtgärder av 
speciallärare. Bra överlämning till annan 
skola i åk 7.
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Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Dec:
Rektor Stocksätterskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Långängskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Transtenskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Östansjö skola Betyg F:
Antal elever med betyg 
F i minst ett ämne: 
åk 6: 3 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar:
åk 6: 3 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 3 st

Betyg - (streck):
Ingen elev har fått
- (streck).

Rektor Fredriksbergskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Sköllersta skola Kontroll ej utförd.

Rektor Folkasboskolan Betyg F:
Antal elever med betyg 
F i minst ett ämne: 
åk 6: 13 st
åk 7: 17 st
åk 8: 11 st
åk 9: 12 st

Arbetslagen analyserar betygen på kut-
dagarna i januari, för att lokalisera elever 
som har minst ett F. Alla elever med ett F 
ska fylla i blankett 2B, alla anpassningar 
ska dokumenteras i EdWise, alla elever 
med F ska vid terminsstart veta vad som 
saknas för att de ska nå upp till minst ett E. 
Tät uppföljning med eleverna.

Fortsätta individanpassa uppgifter, 
kontinuerlig specialundervisning och 
handledning av elevhälsoteamet och 
psykolog.

forts. Extra anpassningar, 
särskilt 
stöd och åtgärdsprogram
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Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar:
åk 6: 13 st
åk 7: 17 st
åk 8: 11 st
åk 9: 12 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram: 
åk 6: 1 st
åk 7: 0 st
åk 8: 1 st
åk 9: 5 st

Betyg - (streck):
Antal elever med betyg 
- (streck) i minst ett 
ämne:
åk 6: 0 st
åk 7: 0 st
åk 8: 2 st
åk 9: 3 st

Antal elever som har 
erhållit extra anpass-
ningar: 
åk 6: 0 st
åk 7: 0 st
åk 8: 2 st
åk 9: 3 st

Antal elever som har 
erhållit särskilt stöd 
enligt åtgärdsprogram:
åk 6: 0 st
åk 7: 0 st
åk 8: 0 st
åk 9: 3 st 

Dessa elever är antingen nyanlända eller 
elever med hög frånvaro utifrån psyko-
social hälsa. Vi arbetar tätt med vård-
nadshavarna och elevhälsan. Vi har startat 
upp en flexenhet där dessa elever går 
utifrån behov. Vi har ett samarbete med 
Alléskolan. 
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Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Garanterad undervisningstid Att elever får den garanterade
undervisningstiden i grund-
skolan.

Allkontroll
av alla
ämnen i alla
klasser

Kontroll sker
en gång/
termin

Apr:
Rektor Stocksätterskolan

Vid schema-
läggning kontroll-
räknas all tid av
någon mer än
schemaläggare
samt att vi är
tydligare med hur
vi utökar resp.
minskar där så är
tillåtet.

Rektor Långängskolan Musik år 5 och 6 är ut-
lagt 10 min kortare tid/
lektion. Planerat extra
jobb/undervisning och
uppvisning i samband 
med lucia och skolav-
slutning som kompen-
serar den kortare tiden.
Övriga negativa avvik-
elser som påvisades
berodde på ej upp-
daterade scheman, det
är åtgärdat i de som 
finns utlagda nu.

En åtgärd som
var nödvändig då
dessa årskurser
har haft sin
undervisning i 
Kubens lokaler 
under året då
ombyggnation 
sker på Lång-
ängskolan.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av 
garanterad undervis-
ningstid: Avvikelser 
förekommer.
Kontrollen återkommer
i 2019 års kontrollplan.
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Rektor Transtenskolan Musik/hemkunskap/
bild/slöjd är uppdelade
på tre block under ett
läsår, vilket leder till
att vissa elever får
mindre undervisnings-
tid ena terminen.

När läsåret är 
komplett kom-
mer alla elever
ha fått sin
garanterade 
undervisningstid.

Rektor Östansjö skola Ingen kommentar. Ingen
kommentar.

Rektor Fredriksbergskolan Slöjd för åk 3 är inlagd
i grupper och inte i
klasser vilket gör att
det uppstår en 
avvikelse.

Alla elever i åk 3
har slöjd enligt
den garanterade
undervisnings-
tiden.

Rektor Sköllersta skola Sv åk 2, -65 min: Elev-
erna kompenseras i
andra ämnen genom
temaarbete.
NO åk 3, -15 min: Elev-
erna kompenseras i
andra ämnen genom
temaarbete.
Bild åk 4, -5 min:
Under året har svenska 
och engelska 
prioriterats.
SO åk 4, -20 min:
Under året har svenska 
och engelska 
prioriterats.
NO åk 4, -5 min: Under 
året har svenska och 
engelska prioriterats.

I varje årskurs är
totalt mer under-
visningstid utlagd
än vad timplanen
säger.

Rektor Folkasboskolan Elevens val har fått
ge extra tid till andra
ämnen.

Schemaläggning
efter nya tim-
planen.
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Okt:
Rektor Stocksätterskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Långängskolan Musik åk 3: Vi har valt 
att omfördela och flytta 
10 minuter av musik-
tiden i åk 3 till åk 6, i 
samråd efter musik-
lärares önskemål. 
Engelska åk 5: De har 
garanterad under-
visningstid, 130 
minuter, men det 
verkar krångla med 
tregruppssystemet på 
tisdagar när det gäller 
schemafilen. Där ligger 
de resterande 40 
minutrarna.

Ingen kommentar.

Rektor Transtenskolan Kontroll ej utförd.

Rektor Östansjö skola I åk 2 ser det ut som 
om eleverna har 5 min 
för lite matematik och 
10 min för mycket 
naturorienterande 
ämnen. I schemat som 
eleverna har stämmer 
tiderna enligt 
timplanen. Våra elever 
i åk 2 har 15 minuter 
per vecka mer tid än 
vad timplanen anger. 
Enligt utvecklings-
ledaren har åk 6 
svenska 255 min per 
vecka enligt det 
schema som följs.

Justera schemat i 
Novaschem.

forts. Garanterad 
undervisningstid
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Rektor Fredriksbergskolan De avvikelser där det 
rör sig om -5 minuter 
så var det en ren miss i 
schemaprogrammet. 
Tjänstefördelningen 
stod registrerad som 
90 minuter där det 
skulle vara 95. Då 
varnade inte program-
met för avvikelse. Det 
är undervisningstid 
som eleverna ändå 
gjort så nu är schemat 
justerat och eleverna 
har inte missat denna 
tid. 
Där det står -10 
minuter SO så har 
eleverna gjort den 
tiden eftersom de har 
NO/SO den tiden. Dock 
blev "10 minuters 
randen" så liten att den 
missades och låg kvar i 
lapp-lådan i schemapro-
grammet. Eleverna har 
fullgjort sin tid i SO. 

Ingen kommentar.

När det gäller - 15 
minuter matematik i 
klass 4 så beror den på 
en förskjutning i flytt av 
en halvklass. Dock har 
eleverna fått mate-
matikundervisning den 
tiden när de arbetat 
med målarbete på 
tisdagar 8:00-8:30. Så 
elever har ej missat 
den tiden heller.
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Rektor Sköllersta skola Eleverna får tillräcklig 
garanterad 
undervisningstid.

Rektor Folkasboskolan I åk 6 är det inlagt 40 
minuter för lite 
matematik enligt inlagt 
schema, men läraren 
har undervisat enligt 
timplanen. Efter 
internkontrollen så har 
det korrigerats i 
systemet. Vi har 
endast 60 minuter 
elevens val utlagt på 
schemat av totalt 120 
minuter. De resterande 
60 minuterna har vi 
tagit i anspråk till 
friluftsdagarna som är 
tre per termin.

Viktigt att vi och  
schemaläggarna 
dubbelkollar alla 
scheman en extra 
gång innan vi 
lägger in det i 
systemet.
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Tema Att nämnden erhåller tema 1-4
från förskolechefer och rektorer.

Tema 1: Plan mot kränkningar
och plan mot diskriminering
samt sammanställning kränk-
ningsärenden
Tema 2: Frånvaro/närvaro, för-
skola och fritidshem
Tema 2: Frånvaro/närvaro, skola
Tema 3: Särskilt stöd
Tema 4: Klagomål och anmäl-
ningar till Skolinspektionen

Allkontroll

Kontroll sker
fyra gånger/
år

Feb:
Tema 3 
Nämndsekreterare

Apr:
Tema 4 
Nämndsekreterare

Sep:
Tema 1
Nämndsekreterare

Nov:
Tema 2
Nämndsekreterare

Tema 3: Ingen 
avvikelse. Samtligas
rapporter (13 st) har 
inkommit.

Tema 4: Ingen 
avvikelse. Samtligas
rapporter (13 st) har 
inkommit.

Tema 1: 1 rapport 
inkom inte i tid till 
utskicket till 
beredningsutskottet, 
men den inkom i tid till 
utskicket till 
bildningsnämnden. 
Övriga (12) rapporter 
inkom i tid.

Tema 2: Ett allmänt fel 
i systemet gjorde att 
ingen skola kunde få
ut frånvarostatistik i tid 
till utskicket. Övriga 
rapporter inkom i tid.

Tema 1: 
Påminnelser och 
kommunikation.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av tema: 
Kontrollen återkommer
i 2019 års kontrollplan.
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Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
Delårsrapport    ....
Årsredovisning     X

Bildningsförvaltningen
Område: Gemensam administration

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Delegationsordning Att delegationsordning efter-
levs och beslut anmäls till
nämnd.

Stickprov

Kontroll 
sker i okt

Okt:
Kontrollerna utförs
av nämndsekreterare

Vid ev. avvikelse
anger förskolechef/
rektor åtgärd för att
säkerställa att
delegationsordningen
efterlevs.

2.14 Upprätta plan mot
kränkande behandling

Rektor Stocksätterskolan Planen har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Skriva in i det 
årliga kalendariet 
att planen ska 
skickas in.

Förskolechef 1 Planer har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Skriva in i 
kalendern.

Förskolechef 2 Planer har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Skriva in i 
kalendern.

Förskolechef 3 Planer har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Ej angivit åtgärd.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av 
delegationsordningen: 
Flera avvikelser fram-
kommer i de två kont-
rollerna. 
Kontroll återkommer
i 2019 års kontrollplan 
av både 
2.14 Upprätta plan mot 
kränkande behandling 
och 
4.1 Undervisning om
vad eleverna ska iaktta
för undvikande av 
olycka.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Långängskolan Planen har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Anmälan om att
delegationsbeslut
skall skickas in, 
skrivs in i års-
planeringen och 
i planen.

Rektor Transtenskolan Planen har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Vi har upprättat
en årshjulspärm
på Transten-
skolan för att ha
koll på vad (och 
när) som ska 
skickas in.

Rektor Östansjö skola Planen har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Ej angivit åtgärd.

Rektor/förskolechef
Vretstorp

Ingen avvikelse.

Rektor/förskolechef
Sköllersta

Planer har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Planer skickas
till nämndsek-
reteraren istället
för till utvecklings-
samordnaren i
augusti varje år.

Rektor Folkasboskolan Planen har inte an-
mälts som dele-
gationsbeslut till BIN.

Den färdigställs
senast 1/11.

Förskolechef Hjortkvarn/
Pålsboda

Ingen avvikelse.

forts. Delegationsordning 4.1 Undervisning om vad
eleverna ska iaktta för und-
vikande av olycka

Rektor Stocksätterskolan Ingen avvikelse.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Långängskolan Rapport har inte 
lämnats och anmälts
som delegations-
beslut.
Eleverna fick under-
visning ht 2018.

I samband med
undervisningen
kommer anmälan
fortsättningsvis
att ske.

Rektor Transtenskolan Rapport har inte 
lämnats och anmälts
som delegations-
beslut.
Eleverna fick under-
visning ht 2018.

I samband med
undervisningen
kommer anmälan
till bildnings-
nämnden att ske.

Rektor Östansjö skola Rapport har inte 
lämnats och anmälts
som delegations-
beslut.
Eleverna fick under-
visning ht 2018.

Ej angivit åtgärd.

Rektor Fredriksbergskolan Bussföretaget håller
inte överenskom-
melser. Svårt med 
samarbete. Under ht 
2018 har vi bokat tre
tillfällen som avboka-
des. Ingen vidare 
kontakt togs från 
deras sida.
Eleverna fick under-
visning senast vt 2018.
Tid är inbokad i feb
2019. 

Rapport lämnas
och anmäls som
delegationsbe-
slut när under-
visning har 
genomförts.

Rektor Sköllersta skola Undervisning sker
vt 2019.

Rapport lämnas
och anmäls som
delegationsbe-
slut när under-
visning har 
genomförts.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Folkasboskolan Rapport har inte 
lämnats och anmälts
som delegations-
beslut.
Eleverna fick under-
visning ht 2018.

Finns med i 
skolans rutiner
i planeringen av
höstterminen.



Ekonomiadm 26(37)

Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
Delårsrapport   ....
Årsredovisning     X

Bildningsförvaltningen
Område: Ekonomiadministration

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Beslutsattest Att beslutsattest har skett av rätt
person enligt gällande attest-
förteckning.

Tre gånger/år

Kontroll
sker i mar,
aug och
nov

Mar:
Ekonom, ekavd

Aug:
Ekonom, ekavd

Nov:
Ekonom, ekavd

Mar:
Ingen avvikelse.

Aug:
Ingen avvikelse.

Nov:
Ingen avvikelse.

Adm 1 Stocksätterskolan

711*Vretstorp, försk. skola
718*Förskchef 2
719*Förskchef 3

15 stycken fakturor är 
kontrollerade, ingen 
avvikelse.

Ingen avvikelse.
Ingen avvikelse.
Ingen avvikelse.

Adm 2 Stocksätterskolan

714*Stocksätterskolan
717*Förskchef 1

15 stycken fakturor är 
kontrollerade, ingen 
avvikelse.

Ingen avvikelse.
Ingen avvikelse.

Att datum, syfte och del-
tagarnas namn finns noterade
på faktura eller på dokument
som bilagts fakturan.

Intern och extern
representation

Stickprov

Kontroll
sker i okt

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av 
beslutsattest: Inga 
avvikelser.
Kontrollen återkommer 
inte i 2019 års kontroll-
plan.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av intern 
och extern repre-
sentation: Ett fåtal 
avvikelser. Kontrollen 
återkommer inte i 2019 
års kontrollplan. 
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Adm 1 Transtenskolan

7013*Elevhälsan
712*Östansjö skola
716*Långängskolan

14 stycken fakturor är
kontrollerade, ingen 
avvikelse.
Ingen avvikelse.
Ingen avvikelse.
Ingen avvikelse.

Adm 2 Transtenskolan

715*Transtenskolan

6 stycken fakturor är
kontrollerade, 2 
avvikelser.
2 fakturor saknar 
uppgifter.

Ej angivit åtgärd.

Adm 1 Stocksätterskolan 

721*Förskch Hjkv/Pboda
722*Folkasboskolan

723*Sköllersta försk.skola

15 stycken fakturor är 
kontrollerade, 3 
avvikelser.
Ingen avvikelse.
2 fakturor saknar 
uppgifter.
1 faktura saknar 
uppgifter.

Ej angivit åtgärd. 

Vid representa-
tion skall alltid en 
lista med samt-
liga uppgifter vara 
med och skickas 
till ekonomi.

Adm kulturavd 10 stycken fakturor är 
kontrollerade, ingen 
avvikelse.

Adm fritidsavd

34*Fritidschef 

20 stycken fakturor är 
kontrollerade, 6 
avvikelser.
6 fakturor saknar 
uppgifter.

Alltid ange del-
tagare och syfte 
vid beställning.

Adm biblioteket 15 stycken fakturor är 
kontrollerade, ingen 
avvikelse.

(Adm = administratör)
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Personliga utlägg Att personliga utlägg endast
görs i undantagsfall.

Stickprov

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun:
Kvalificerad ekonomi-
handläggare, ekavd.

Jun: 10 st personliga
utlägg har skett under
kvartal 2. Bedöm-
ningen är att vid samt-
liga personliga utlägg
hade försäljningsstället
kunnat skicka faktura
istället.
Nedan följer de åt-
gärder som berörda 
attestanter vidtar för att 
säkerställa att policyn 
för personliga utlägg 
efterlevs.

Utvecklingssamordnare Ett personligt utlägg. Förtydliga rutiner 
och kommunicera 
dem, för 
beställning av 
litteratur i 
samband med 
studier i arbetet.

Ansvarig elevhälsan Ett personligt utlägg. Ej angivit åtgärd.

Rektor Långängskolan Två personliga utlägg. Alla medarbetare 
ska ha kunskap 
om vilka avtal 
som gäller, var 
dessa står - var 
man letar.

Förskolechef 3 Tre personliga utlägg. Information till de 
anställda vad det 
är som gäller.

Rektor/förskolechef 
Sköllersta

Ett personligt utlägg. Jag har informerat 
den nyanställde 
om regler för 
personliga utlägg.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av 
personliga utlägg: 
Flera avvikelser vid 
kontroll i juni och
december. Kontrollen
återkommer i 2019 års
kontrollplan.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor kulturskolan Två personliga utlägg. Kulturchef 
informerar 
personal om att 
personliga utlägg 
inte skall 
användas mer än 
i yttersta nödfall.

forts. Personliga utlägg Dec:
Kvalificerad ekonomi-
handläggare, ekavd.

Dec: 11 st personliga
utlägg har skett under
kvartal 4. Bedöm-
ningen är att för tio 
personliga utlägg
hade försäljningsstället
kunnat skicka faktura
istället och att ett per-
sonligt utlägg hade 
kunnat registreras som
reseräkning i löne-
systemet Personec.
Nedan följer de åt-
gärder som berörda 
attestanter vidtar för att 
säkerställa att policyn 
för personliga utlägg 
efterlevs.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Förvaltningschef Ett personligt utlägg. Har pratat med 
berörd medarbet-
are. Policyn har 
inte följts utifrån 
att medarbetaren 
redan var kund 
hos denna opti-
ker, vilket gjorde 
att denna lösning 
blev billig enligt 
medarbetaren. 
Rekvisition skulle 
innebära en mer-
kostnad enligt 
leverantören. 
Chefen har tydligt 
poängterat att 
denna lösning inte 
var godtagbar då 
den bröt mot 
såväl ramavtal 
som policy för per-
sonligt utlägg. 

Ansvarig elevhälsan Ett personligt utlägg. Information på
arbetsplatsträff i 
februari om 
kommunens rikt-
linjer för person-
liga utlägg.

Rektor Långängskolan Ett personligt utlägg. Samtal har förts 
med personalen 
om fakturahant-
eringen. Utlägget 
skedde före mitt 
tillträde.

Förskolechef 3 Ett personligt utlägg. Ej återsänt 
kontrollen.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor/förskolechef 
Sköllersta

Tre personliga utlägg. Alla har fått 
skriftlig och 
muntlig 
information om 
detta i januari 
2019.

Kulturchef Ett personligt utlägg. Chef informerar 
personal om 
rutiner och 
möjligheten att 
skriva reseräkning 
i Personec för SL 
biljetter.

Fritidschef Tre personliga utlägg. Kommunicera ut 
till medarbetarna 
att rekvisition ska 
användas och 
varför.

Skol- och barnomsorgspeng Att korrekt skol- och barn-
omsorgspeng erläggs för barn
och elever som är folkbok-
förda i Hallsbergs kommun
och som har plats i förskole-
klass, grund- eller grundsär-
skola, förskola, annan peda-
gogisk verksamhet eller fritids-
hem i annan kommun eller i en
fristående verksamhet.

Stickprov

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun:
Administrativ sam-
ordnare

Dec:
Administrativ sam-
ordnare

Jun:
Kontroll ej utförd.

Dec:
Kontroll utförd. Ingen
avvikelse.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av skol- 
och barnomsorgspeng: 
Inga avvikelser vid 
kontroll i december, men 
kontroll i juni ej utförd. 
Kontrollen återkommer i 
2019 års kontrollplan.
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Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
Delårsrapport   ....
Årsredovisning     X

Bildningsförvaltningen
Område: Personaladministration

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Anställningar Att det finns utdrag från 
Belastningsregistret vid
nyanställning av personal
som vid något tillfälle i sitt 
arbete har kontakt med barn
och elever.
Gäller anställningsformerna:
-Timanställda
-Vikariat 
-Tillsvidareanställda

Allkontroll

Kontroll
sker i mar, 
sep och dec

Mar:
Ekonomisekreterare

Period som har kon-
trollerats: 2018-01-01--
2018-02-28. Kontroll 
gjordes av 51 st
anställningar. Det
fanns utdrag ur belast-
ningsregistret till 37 st
av dessa. Det sak-
nades 14 st utdrag
som inte hade 
skickats till personal-
avdelningen.Resultatet 
av den genomförda
kontrollen skickades till 
berörda arbets-
ledare 2018-03-22.

De åtgärder som
berörda arbets-
ledare lämnade
för att säkerställa
att utdrag från
belastnings-
register skickas
till personalav-
delningen
rapporterades till 
BIN 2018-04-25.

Rektor Stocksätterskolan Två utdrag saknas. Ingen anställs 
utan att ha 
lämnat in utdrag 
ur belastnings-
registret. Större 
tydlighet kring 
detta för alla i 
verksamheten.

Sammanfattning av 
resultaten av genom-
förda kontroller av 
anställningar: Flera 
avvikelser i årets tre 
genomförda kontroller i 
mars, september och 
december. Kontrollen 
återkommer i 2019 års 
kontrollplan.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Långängskolan Fyra utdrag saknas. Jag har tagit per-
sonlig kontakt 
med de fyra ny-
anställda. 
Inväntar att det 
efterfrågade 
dokumentet 
kommer och 
skickar då detta 
vidare till per-
sonalavdelningen. 
För att säkerställa 
att detta inte 
händer i fram-
tiden, kommer vi 
att lämna ut en 
checklista till ny-
anställda där det 
bl.a. finns med att 
vi vill ha in utdrag 
ur belastnings-
registret.

Förskolechef 2 Ett utdrag saknas. Administratörer 
bockar av på lista 
vilka utdrag som 
skickats in till 
personalavdelning
en. Utdrag har 
skickats in men 
kommit bort an-
tingen i posten 
eller på personal-
avdelningen. Jag 
begär in ett nytt.

Förskolechef 3 Två utdrag saknas. Be administra-
tören att påtala för 
förskolechefen 
när det saknas 
utdrag.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor/förskolechef
Sköllersta

Två utdrag saknas. Rektorn har kon-
taktat de två per-
sonerna och de 
skickar in det 
snarast.

Rektor Folkasboskolan Ett utdrag saknas. Det är beställt 
tillsammans med 
oss. Vi har ej fått 
det från den nyan-
ställde. Expedit-
ionen påminner 
om att lämna in.

Förskolechef Hjortkvarn/
Pålsboda

Ett utdrag saknas. Mottagit utdrag 
2017-10-24 och 
skickat till 
personalavdelning
en. Gäller t.o.m. 
2018-10-18.

Rektor Kulturskolan Ett utdrag saknas. Vid nyanställning 
kommer vi fort-
sättningsvis alltid 
begära in utdrag 
ur belastnings-
registret, där så 
krävs.
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

forts. Anställningar Sep:
Ekonomisekreterare

Extra kontroll enligt
beslut av BIN 2018-04-25.

Period som har kon-
trollerats: 2018-03-01--
2018-08-31. Kontroll 
gjordes av 79 st
anställningar. Det
fanns utdrag ur belast-
ningsregistret till 59 st
av dessa. Det sak-
nades 20 st utdrag
som inte hade 
skickats till personal-
avdelningen.Resultatet 
av den genomförda
kontrollen skickades till 
berörda arbets-
ledare 2018-09-21.

De åtgärder som
berörda arbets-
ledare lämnade
för att säkerställa
att utdrag från
belastnings-
register skickas
till personalav-
delningen
rapporterades till 
BIN 2018-10-23.

Förskolechef 1 Ett utdrag saknas. Utdrag är skickat 
till personalav-
delningen för 
perioden 180319-
190319.

Förskolechef 3 Ett utdrag saknas. Inte låta 
timvikarier 
påbörja sin tjänst 
innan utdrag 
uppvisas.

Rektor Långängskolan Fyra utdrag saknas. Vid nyanställning 
måste rutinerna 
följas, att utdraget 
från belastnings-
registret ska 
finnas från första 
dagen.

Rektor Transtenskolan Tre utdrag saknas. Få igång väl 
fungerande 
rutiner.

Rektor Östansjö skola Ett utdrag saknas. Begärt in utdrag.
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Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor/förskolechef
Vretstorp

Två utdrag saknas. Tydligare 
kommunikation 
mellan chef - 
administratör.

Rektor/förskolechef
Sköllersta

Fem utdrag saknas. Jag har meddelat 
alla som arbetar 
hos mig att skicka 
in snarast. Min 
administratör har 
ringt resten som 
har arbetat men 
inte arbetar kvar.

Rektor Folkasboskolan Ett utdrag saknas. Ej återsänt 
kontrollen.

Fritidschef Två utdrag saknas. Har rutin att inte 
skriva på avtal 
förrän utdrag 
lämnats in. 
Utdraget skickas 
med avtalet.

forts. Anställningar Dec:
Ekonomisekreterare

Period som har kon-
trollerats: 2018-09-01--
2018-11-30. Kontroll 
gjordes av 76 st
anställningar. Det
fanns utdrag ur belast-
ningsregistret till 61 st
av dessa. Det sak-
nades 15 st utdrag
som inte hade 
skickats till personal-
avdelningen.Resultatet 
av den genomförda
kontrollen skickades till 
berörda arbets-
ledare 2018-12-12.

Administrativ samordnare Tre utdrag saknas. Utdragen är 
uppvisade.
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Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Förskolechef 2 Ett utdrag saknas. Ej återsänt 
kontrollen.

Rektor Långängskolan Två utdrag saknas. Ej återsänt 
kontrollen.

Förskolechef 
Pålsboda/Hjortkvarn

Två utdrag saknas. Ej angivit åtgärd.

Rektor/förskolechef
Sköllersta

Fyra utdrag saknas. Ett utdrag har 
lämnats in. Övriga 
tre har kontaktats  
om att de ska 
lämna in utdrag.

Rektor Folkasboskolan Ett utdrag saknas. Ej återsänt 
kontrollen.

Fritidschef Två utdrag saknas. Avtal ska ej 
skrivas på utan att 
ha sett utdrag. 
Utdrag skickas till 
personalavdel-
ningen ihop med 
anställningsavtal.
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Investeringsbudget för fritidsanläggningar 2019

Ärendebeskrivning
Fritidsavdelningen har tagit fram en prioriteringslista för investeringar i 
fritidsanläggningar 2019. Investeringsbudgeten omfattar 800 tkr.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden att anta den prioriteringslista som 
fritidsavdelningen gjort för investeringar i fritidsanläggningar 2019. 
Investeringsbudgeten omfattar 800 tkr.

Ärendet
Kommunen har under lång tid haft en dialog med föreningslivet om de behov som 
föreningarna ser när det gäller utveckling och underhåll av våra fritidsanläggningar. 
Fritidsavdelningen har tagit fram en prioriteringslista för investeringar i 
fritidsanläggningar 2019. Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden att anta 
den prioriteringslista som fritidsavdelningen gjort för investeringar i 
fritidsanläggningar 2019. Investeringsbudgeten omfattar 800 tkr.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Tobias Fornbrant

Förvaltningschef Fritidschef

Bilagor
Prioriteringslista investeringar fritidsanläggningar 2019



2019-01-11

Prioriteringslista investeringsbudget fritidsanläggningar 2019

Föreslagna investeringar 2019

 Målning linjer och toppfärg löparbanan, IP, Hallsberg 500 tkr
 Utegym i någon av orterna i kommunen 150 tkr
 Komplettering domartorn, tralldäck/altan 150 tkr

Övriga investeringsbehov

 Hoppbädd med spik- och regnskydd (stavhopp), IP, Hallsberg 75 tkr
 Dränering Östansjö elljusspår 150 tkr
 Beläggning motionsspår 30 tkr
 Informationsskyltar badplatser och motionsspår 50 tkr
 Spårmarkeringar motionsspår 30 tkr
 Yt/markjusteringar och anläggning sandstrand Tisarstrand 100 tkr
 Yt/markjusteringar strand, Badviken Svennevad 50 tkr
 2 st 11-mannamål till fotbollsplan, idrottsområdet i Hallsberg 30 tkr
 Elektronisk resultattavla ishallen 75 tkr
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Delrapport 2018, styrning och ledning matematik 

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun är en av fem kommuner som deltar i ett projekt som leds av SKL (Sveriges 
kommuner och landsting), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). De övriga 
kommunerna är; Landskrona, Norrköping, Varberg och Göteborg. I likhet med ”PISA 2015-projektet” 
så omfattar detta alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och lärare. Denna gång är 
inriktningen att förbättra undervisningen i matematik på lågstadiet. Bildningsförvaltningen har 
tillsammans med alla nivåer i styrkedjan tagit fram en delrapport som skall skickas in till SKL som 
projektägare. Matematiksatsningen och delrapporten presenteras för bildningsnämnden.

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

Ärendet
Hallsbergs kommun är en av fem kommuner som deltar i ett projekt som leds av SKL (Sveriges 
kommuner och landsting), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). De övriga 
kommunerna är; Landskrona, Norrköping, Varberg och Göteborg. I likhet med ”PISA 2015-projektet” 
så omfattar detta alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och lärare. Denna gång är 
inriktningen att förbättra undervisningen i matematik på lågstadiet. En del av projektet är därför att 
ta fram undervisningsmoduler som täcker huvuddelen av lågstadiets matematik.

En kompetensutvecklingsmodell där lärare från samma stadie genomför samma undervisning och 
träffas varje eller varannan vecka för att diskutera sina erfarenheter och utveckla sitt sätt att 
genomföra undervisningen

Systematisk kartläggning för att stödja lärarna i uppföljning av undervisningen, stödja kommunerna i 
uppföljning av skolors arbete och följa effekterna av projektet. 

Bildningsförvaltningen informerar bildningsnämnden om projektet som kommer att pågå under två 
år samt presenterar den delrapport som skall skickas in till SKL som är projektägare.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef



   
 
 
 

                                          SKL Dnr; 17/06218 
 

 

 

 

Delrapport 2018  

Styrning och ledning – Matematik, pilotomgången 
 

Kommun: Hallsbergs kommun 

 

I Sammanfattning 

Kommunens deltagande i denna satsning har hittills medfört att ett flertal 

utvecklingsområden har synliggjorts när vi granskat vår egen verksamhet. De teman som 

varit på de gemensamma nätverkskonferenserna har gett bestående intryck och påverkat 

diskussionen på hemmaplan. Utbytet av erfarenheter och insyn i andra kommuners arbete 

har gjort att vi har fått möjlighet att ta del av goda exempel och fått med oss idéer hem som 

kan göras om så att de passar vår verksamhet. Detta har bidragit till att ett flertal processer 

startats på olika sätt och i olika grupper för att upprätta planer som saknats och tydliggöra 

strukturer som varit otydliga.  

Det finns en engagerad kommungrupp som består av politiker, förvaltningschef, rektorer och 

lärare som representerar samtliga kommunens F-6 skolor. Att alla dessa skolor är 

representerade är en styrka då de blir mer eller mindre delaktiga i satsningen från start.  

Matematikresultaten har under flera år stuckit ut negativt i kommunen och det är skillnad 

mellan skolor och inom skolor vad gäller likvärdig undervisning. Därför ser vi en vinst med 

denna satsning då den riktar sig direkt mot undervisningen i klassrummet och ger 

förvaltningen en möjlighet att genomföra en kommungemensam kompetensutveckling av 

samtliga pedagoger som undervisar i matematik i årskurserna F-3. Kommungruppen ser med 

tillförsikt fram emot hösten 2019 då satsningen genomförs i full skala. Det finns dock en stor 

medvetenhet om att det behöver göras ett stort arbete under våren för att förbereda för en 

organisation på samtliga berörda skolor som möjliggör för lärare att träffas och att informera 

på olika sätt och i olika sammanhang så att samtliga berörda lärare och rektorer känner sig 

väl rustade inför hösten. 

De operativa målen (de kommunspecifika målen för satsningen) är ännu ej beslutade men de 

övergripande målen med deltagandet är ökade kunskaper om hur lärande och undervisning 

ska organiseras på bästa sätt för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sitt lärande, en 

likvärdig undervisning och högre måluppfyllelse. Förhoppning är att detta blir en långsiktig 

satsning som påverkar undervisning över tid, även efter 2019. 

   



   
 
II Organisation av arbetet på hemmaplan 

a Vilka befattningshavare har deltagit i kommungruppen som ordinarie ledamöter? 

processledare anges på sin nivå 

  

 Kontinuiteten anges för varje befattningshavare med en siffra enligt nedan 

1 Nästan alltid 

2 Oftast 

3 Hälften av träffarna 

4 Mer sällan 

Nivå Befattning / Byte person Kontinuitet 

Politiker Nämndordförande 1 

Ersättare 4 

  

  

Förvaltningsledning Förvaltningschef 1 

Utvecklingssamordnare 3 

  

Rektor Rektor 1 1 

Rektor 2 2 

Processledare 1 

Lärare Lärare 1, förstelärare 1 

Lärare 2 1 

Lärare 3 1 

Lärare 4 1 

Lärare 5 3 

Lärare 6 4 

Övriga   

  

  

 

Kommentarer: Kommungruppen har träffats kontinuerligt och följt den planering som 

beslutades i uppstarten, gruppen har utökats med fler deltagare under året så att det 

nu finns lärare representerade från samtliga kommunens F-6 skolor. Deltagandet har 

överlag varit högt. En av rektorerna som var med i uppstarten har avslutat sin 

anställning i kommunen och har därför ersatts.  

 

III Arbetet på hemmaplan 

a På vilka sätt har ställningstagande från kommungruppen kommunicerats/förankrats i 

skolorganisationen 

    * Inom den politiska organisationen 



   
 

Ordförande i bildningsnämnden har tillsammans med förvaltnings-

chefen informerat på nämndmöten. 

   * Inom förvaltningsorganisationen 

Utifrån de utvecklingsområden som identifierats i de olika missiven har 

diskussioner förts i förvaltningens ledningsgrupp. Satsningen har även 

varit på agendan i förskoleklassnätverket, på en utvecklingsledarträff 

och i den centrala elevhälsan. Förvaltningschef har beskrivit 

kommunens deltagande i nyhetsbrevet som når samtliga anställda inom 

bildningsförvaltningen vid ett par tillfällen. 

 

b På vilka sätt har satsningen kommunicerats/förankrats uppåt i den kommunala 

organisationen 

 * Inom den politiska organisationen? 

Förvaltningschefen har informerat om satsningen i 

kommunstyrelserapporten vid flera tillfällen, information har delgetts 

på bildningsnämndens möten. 

 * Inom förvaltningsorganisationen? 

Satsningen har kommunicerats på förvaltningens ledningsgruppsmöten 

som en stående punkt under hela året. Förvaltningschef och 

processledare har tagit ett gemensamt ansvar för att detta genomförts.  

 

c Har byte av ordförande i utbildningsnämnden med ansvar för grundskola skett under 

2018? 

 Nej, inget byte har skett. 

 

d Har byte av förvaltningschef skett under 2018? 

 Nej, inget byte har skett. 

 

e Hur har det fungerat med att uppnå gemensam syn mellan de olika nivåerna i 

kommungruppen?  

 1= inte alls  4=mycket bra 

1 2 3 4 

   4 

 

Motivering: Vi har effektiva möten där engagemanget från alla deltagare är stort och 

tilliten till varandras kompetens är hög. Missiven skrivs gemensamt och alla bidrar till 



   
 

innehållet utifrån sina olika roller. Mötena i kommungruppen har prioriterats, vilket 

har gjort att deltagandet varit högt.  

f Hur svårt/lätt har det varit att inse vad som behöver göras?  

 1= svårt  4= lätt 

1 2 3 4 

  3  

 

Motivering: Utifrån vårt deltagande i Pisa 2015 så har arbetssättet med 

missivskrivande, nätverksträffar och kommungruppsträffar etc. varit lätt att ta till 

oss. Ibland har det varit svårt att se vad som behöver göras då vissa frågeställningar i 

missiven varit svårtolkade och vi har inte varit trygga med att allt material från NCM 

levereras i tid då deras tidsplan inte alltid hållits. 

 

g    Erfarenheter av att ha en grupp på hemmaplan där alla fyra nivåer ingår?  

a Vad har varit framgångsrikt? 

Vi har lärt oss om och ökat förståelsen för varandras uppdrag. Samtliga 

har, oavsett roll, uttryckt att det är lärorikt och intressant att diskutera 

och utbyta erfarenheter med personer på andra nivåer i styrkedjan. Bra 

att alla finns med i samma diskussioner och att missiven skrivs 

gemensamt.   

b Vilka eventuella problem har identifierats? 

Det har varit svårt att hitta nya tider för kommungruppen att träffas om 

någon får förhinder, detta har vid enstaka tillfällen inneburit att alla 

nivåer inte varit representerade på kommungruppsträffarna.  

 

V Nätverksarbetet 

Till nätverkskonferenserna utser varje kommun de personer som ska representera 

kommunen. 

 

a. Hur upplever ni att Ert nätverk med de andra kommunerna fungerat? 

  1=mycket dålig  4= mycket bra 

Bedöm de andra kommunernas insats inom 

nedanstående områden 

1 2 3 4 

Ambitionsnivån, att vara förberedd inför   3  



   
 

nätverkskonferenserna 

Kritiska hållningen till inlämnade missiv   3  

Processledarnas mandat som samtalsledare     4 

Kontinuiteten av deltagandet  2   

Arbetet på hemmaplan med att förbättra 

styrning och ledning 

  3  

Fokuseringen på ämnet styrning och ledning   3  

Fokuseringen på arbetssättet, arbetande 

nätverk med 4 nivåer 

   4 

 

Motivering till avgivna omdömen: Diskussionerna på nätverkskonferenserna har fungerat 

bättre efter första träffen då beslut togs om ett gemensamt upplägg av arbetet i de mixade 

grupperna. Flera av de deltagande kommunerna var även med i PISA  2015 vilket har 

underlättat arbetet på nätverkskonferenserna. Alla deltagande kommuner har haft olika 

förutsättningar och utmaningar som har gjort att vi fått ta del av flera goda exempel och 

även fått dela med oss av våra erfarenheter. Utbytet har varit givande och vi har fått syn på 

flera utvecklingsområden som vi tagit tag i och kommer att arbeta vidare med på olika sätt. 

Deltagare i flera av kommungrupperna har bytts ut och inte varit lika insatta i arbetet som 

övriga, detta har medfört att diskussionerna ibland stannat av. Gruppledarens mandat som 

samtalsledare har haft stor betydelse för nätverksträffarnas utfall.  

 

 1=mycket dålig  4= mycket bra 

Bedöm era egna insatser inom nedanstående 

områden 

1 2 3  4 

Ambitionsnivån, att vara förberedd inför 

nätverkskonferenserna 

   4 

Kritiska hållningen till inlämnade missiv    4 

Processledarens mandat från er kommun    4 

Samtliga nivåer är engagerade i samtalen    4 

Kontinuiteten av deltagandet   3  

Arbetet på hemmaplan med att förbättra 

styrning och ledning 

  3  

Fokuseringen på ämnet styrning och ledning   3  



   
 

Fokuseringen på arbetssättet, arbetande 

nätverk med fyra nivåer 

   4 

 

Motiveringar till avgivna omdömen: Engagemanget är stort och ambitionsnivån är hög hos 

samtliga som deltar i arbetet och det har varit bra med en gemensam plattform för 

kommungruppen att arbeta i (Teams i Office 365). Det har varit en stor fördel med 

tydligheten kring hur arbetet med missiven ska genomföras på hemmaplan. Vi ligger väl till 

när det gäller styrning och ledning (ett resultat av deltagandet i PISA 2015) vilket gjort att vi 

fokuserat mer på matematiken i kommungruppens diskussioner. 

 

VI Operativa mål – de mål som fastställ i respektive kommun 

I alla pilotkommuner pågår arbetet med att formulera lokala mål. De som ännu inte beslutat om sina 

målformuleringar beskriver var i processen ni befinner er och processen framåt samt när målen ska 

vara beslutade. 

De som fastställt sina mål svara på frågorna nedan 

De operativa målen är under utarbetande och kommer att fastställas tidigt under våren 2019, därför 

besvaras ej nedanstående frågor. 

a. Var har de operativa målen fastställts? 

b. Hur har de operativa målen kommunicerats till lärarna? 

c. Ange kommunens operativa mål? För varje mål skall anges 

 

• Utgångsläge 

• Tidpunkt för uppföljning 

 

VII SKL:s satser för styrning och ledning 

Beskriv kommunens åtaganden inom respektive sats; Gemensam ledning, Gemensamma 

rutiner och Gemensamma värderingar  

Vad ni tagit mer er från er egen inventering och Nätverkskonferenserna som ni sedan 

beslutat åtgärder kring i er egen kommun 

Vad är nästa steg för det arbetet? 

a. Gemensam ledning 

SKL´s satser Vårt åtagande Nästa steg 

Ledningsnivåerna är 
sammanlänkade 

Eventuellt utveckla 
resultatdialogerna genom 
att även involvera lärare för 
att få med hela styrkedjan. 

Diskussion förs mellan 
förvaltning och politiker. 



   
 

Det finns en tydlig uppdrags- 
och rollfördelning 

Rektorer behöver ta ansvar 
för och skapa legitimitet för 
satsningen på resp. skola 
och möjliggöra för lärare att 
delta. 

Diskussion på 
ledningsgrupp i början på 
2019. 

 

b. Gemensamma rutiner 

Det finns fungerande 
rutiner för systematisk 
uppföljning och 
återkoppling 

En kommungemensam plan 
för god matematik-
undervisning och en plan för 
övergången mellan årskurs 6 
och 7 ska arbetas fram. 
 
Inventering av vilka 
screeningar och 
bedömningsstöd som 
används och utvärdera 
dessa. 
 
Starta upp 
kommungemensamma 
ämnesnätverk som drivs av 
utsedda förstelärare. 
 
 
 
Utveckla arbetet med den 
kommungemensamma 
lärplattformen Edwise för 
ökad likvärdighet gällande 
dokumentation av 
anpassningar etc. 

Uppdrag till tre av 
kommunens förstelärare 
under 2019 under ledning av 
förvaltningens 
utvecklingssamordnare. 
 
Centrala elevhälsans chef 
ansvarar för att påbörja 
inventeringen. 
 
 
 
Tydlighet från förvaltningen 
med innehållet på träffarna 
samt vilka som förväntas 
delta på nätverken, önskvärt 
är att samtliga undervisande 
lärare i matematik finns med.  
 
Den kommungemensamma 
bedömningspolicyn 
implementeras på alla skolor. 
Ansvarig är 
utvecklingssamordnade 
tillsammans med IKT-strateg 
 

Det finns fungerande 
rutiner för att fånga upp 
alla elevers olika behov av 
stöd och vad de behöver 
stöd med 

Målet är att nå en samsyn 
gällande högpresterande och 
särskilt begåvade elever 
samt skapa gemensamma 
rutiner för att upptäcka och 
möta dessa elever på 
samtliga skolor. 

Arbetet startas i den centrala 
elevhälsan under våren 2019. 

 

c. Gemensamma värderingar 

Höga förväntningar på alla 
elever och övriga 

I kommunens gemensamma 
planer uttrycks höga 
förväntningar på flera ställen 
men vi behöver bli ännu 

Alla tar ansvar för att 
uttrycka höga förväntningar 
och tala positivt om skolan.  



   
 

tydligare när det gäller hur 
dessa uttrycks på alla nivåer. 

Lärarnas kompetens och 
samarbete är avgörande 

Målet är att ha behöriga 
lärare som undervisar i 
matematik på samtliga 
skolor. 
Förvaltningen kan bli bättre 
på att lyfta fram lärare som 
lyckas bra i sin undervisning 
och identifiera 
framgångsfaktorer. 

Inventering görs av 
förvaltningen 
 
 
Kollegialt lärande mellan 
skolor och rektorer. 

 

 

VIII Avslutande frågor 

a. Hur väl har deltagandet så här långt motsvarat det som beskrevs i inbjudan till satsningen 

med bilagan Villkor att delta i ”Styrning och ledning – Matematik” 

1= inte alls  4= helt och hållet 

1 2 3 4 

  3  

 

Motivera: Innehållet i modulerna har stämt väl överens med det som beskrevs i 
inbjudan. Det har funnits mycket tid till att diskutera matematikdelen i satsningen och 
det finns en stor tilltro till att vårt deltagande kan göra skillnad för våra elever. 
Tidsplanen har inte hållits fullt ut vilket bidragit till en del oro för designlärarna 
(lärarna som varit med i höstens utprövning av modellen) och i kommungruppen. 

 

b. Hur har det valda arbetssättet med arbetande nätverk upplevts? 

 

1= inte alls givande  4= mycket givande 

1 2 3 4 

   4 

    

Motivera och kommentera särskilt arbetssätt och organisation. 

 

Arbetet på hemmaplan har fungerat mycket bra, alla har tagit ett stort ansvar för att 

bidra till det gemensamma arbetet utifrån sin roll. Vi har haft effektiva möten med fullt 

fokus på det som ska göras. 

 

 

 



   
 

c. Styrning och ledning. 

SKL har valt att koncentrera arbetet på tre områden med två satser vardera. Kommentera 

vikten av de olika satserna, och ange även om det är någon annan dimension som skulle ha 

varit värdefull att ta med. 

Alla satser är lika viktiga. Vi konstaterar att det är en utmaning att skapa gemensamma 

rutiner som följs av alla trots att vi är en liten kommun. Gemensamma rutiner är det område 

som vi identifierar som vår utmaning och där vi behöver bli bättre. Likvärdighetsperspektivet 

skulle varit en intressant dimension att ha med.  
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Redovisning av terminsbetyg, höstterminen 2018

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid kommunens 
skolor i slutet av höstterminen 2018.

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

Ärendet
Betyg ska sättas i slutet av varje termin från och med skolår 6 till och med höstterminen i skolår 9 i 
alla ämnen utom språkval som inte har avslutats (Skollagen 10 kap. 16 §).

När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen bygga på en bedömning av de 
kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen (Skollagen 10 kap. 19 §.)

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisning vid den tidpunkt som betyget ska 
sättas. Om läraren eller lärarna inte är legitimerade ska beslutet fattas tillsammans med en lärare 
som är legitimerad (Skollagen 3 kap. 16 §).

Rektorn ska se till att betyg sätts i enlighet med denna lag och andra författningar (Skollagen 3 kap. 
14§).

Det finns kunskapskrav med tillhörande betygskriterier för skolår 6 och skolår 9.

Huvudmannen har ett ansvar att se till att kvaliteten och måluppfyllelsen motsvarar lagstiftning och 
andra författningar. 

Bildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid kommunens 
skolor i slutet av höstterminen 2018.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Aktuellt läge bildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget i bildningsförvaltningen.   

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

Ärendet

Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget i bildningsförvaltningen; vakanser aktuella 
rekryteringar och eventuella organisationsförändringar inför framtiden. 

Bildningsförvaltningen 

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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