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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Bildningsnämnden
2019-02-26
§§ 18 - 27
2019-03-05

till och med

Bildningsnämndens förvaltningskontor
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden

Ärendelista
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter
2019
Intern kontrollplan för år 2019
Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22
Revisionsrapport, granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 2.15 - 2.17
Rapporter
Inkommande/utgående skrivelser
Övriga frågor

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden

§ 18- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat
2. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden
3. Tjänstgörande ersättare
Sawpon Reza (M) ersätter Emelie McQuillan (M)
Gert Öhlin (L) ersätter Martin Pettersson (KD)
4. Ingen anmälan om jäv
5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Gert Öhlin (L) till justerare

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden

§ 19 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för
bildningsnämndens verksamheter 2019
(19/BIN/52)

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för
bildningsnämndens verksamheter januari 2019 enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 18 2019)
Förvaltningschefen föredrar ärendet, den ekonomiska redovisningen fördras muntligt.
Prognosen är en budget i balans. Beredningsutskottet diskuterar lägesredovisningen. Det är
mycket barn i förskolans verksamheter.
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Ekonom Daniel Jämsä föredrar den ekonomiska redovisningen muntligt det här
sammanträdet. Bildningsförvaltningen lämnar för tillfället en budget i balans.
Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar lägesredovisningen. Det är mycket barn i
förskolan för närvarande. Den här nämnden kan ingen frånvaro redovisas. Statistiken
redovisas den sista i varje månad och 31 januari hade eleverna gått för kort på terminen.
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för
bildningsnämndens verksamheter januari 2019 enligt bilaga läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag


Lägesredovisning januari

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden

§ 20 - Intern kontrollplan för år 2019
(19/BIN/51)

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen anta en intern kontrollplan enligt ett reglemente som
kommunfullmäktige har antagit.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 19 2019)
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

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

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta bilagt förslag till intern kontrollplan 2019.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för år 2019
Intern kontrollplan för år 2019

Expedieras till
Ekonomisekreterare

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden

§ 21 - Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och 22
(19/BIN/54)

Ärendebeskrivning
Under våren påbörjar bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de
ekonomiska ramarna inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande
åren. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och förutsättningar inför arbetet
med budgetramar för 2020 (-21 och -22).

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 20 2019)
Fredrik Nordvall informerar om starten för årets budgetarbete. Grundläggande är att behålla
befintlig organisation, behålla kvaliteten i verksamheterna.
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Fredrik Nordvall föredrar ärendet och presenterar statistik över befolkningsutveckling
och barn- och elevantal samt vilka utmaningar och investeringsbehov som finns.
I bildningsnämnden yrkar ordförande till förslaget.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden

§ 22 - Revisionsrapport, granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
(19/BIN/17)

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Hallsbergs kommuns revisorer genomfört en granskning gällande
kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Bildningsförvaltningen redovisar
innehållet i granskningen, sjukfrånvarostatistik, samt förslag på hur de eventuella åtgärder
som föreslås kan hanteras.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 21 2019)
Förvaltningschefen föredrar ärendet. I brevet står att förvaltningscheferna blivit intervjuade,
vilket inte är fallet. Bildningsnämnden följer upp elevernas frånvaro vid varje lägesrapport,
förslaget är att följa upp personalens sjukfrånvaro var fjärde månad, i tertialrapporten,
delårsrapporten och i årsbokslutet.
Rikard Arveden (M) föreslår att sjukfrånvaron redovisas vid varje lägesrapport till att börja
med för att sedan minska rapporteringen om sjuktalen håller sig på en låg nivå.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått propositionsordningen godkänd ställer ordförande proposition på de två
förslagen och finner därvid att utskottet beslutar i enlighet med Rikard Arvedens förslag.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Förvaltningschefen föredrar ärendet. Granskningen är ett uppdrag från revisorerna.
Bildningsförvaltningen har haft sjunkande sjuktal det senaste året och det har därför inte
varit en återkommande punkt på nämndens dagordning. Sjuktalen följs upp vid behov,
utöver delårs- och helårsrapport.
Beredningsutskottets förslag är att följa upp sjukfrånvaron varje lägesredovisning. Det
kommer att bli en fördröjning i redovisningen, till exempel kommer januaris frånvaro att
synas först i mars.
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till beredningsutskottets förslag.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att sjukfrånvaron redovisas vid varje lägesrapport till att börja
med för att sedan minska rapporteringen om sjuktalen håller sig på en låg nivå.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport, granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Brev om revisionsrapport - granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Revisionsrapport - Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden

§ 23- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut under perioden 2019-01-29 - 2019-02-25 presenteras på nämndens
sammanträde den 26 februari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2019-01-29
- 2019-02-25.
I bildningsnämnden föreslår ordförande att redovisningen av delegationsbeslut läggs till
handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut fattade under perioden 2019-01-29 - 201902-25 till handlingarna.

Delegeringsbeslut















18/BIN/392-13
Delegationsbeslut Fk allm 002/2019, Kompletteringar i ärendet
19/BIN/2-11
Delegationsbeslut Fk org 31/2019, anmälan till huvudman - Östansjö
skola
19/BIN/55-1
Utbetalning del 1 2019 - till studieorganisationernas verksamhet i
Hallsbergs kommun. Delegationsbeslut Kuö 002/2019
19/BIN/2-14
Delegationsbeslut Fk org 32/2019, anmälan till huvudman Folkasboskolan
19/BIN/4-21
Delegationsbeslut Fk org 33/2019, Stocksätterskolan
19/BIN/57-1
Delegationsbeslut Fk 004/2019 Skolskjutsar, beslut om hållplats
19/BIN/2-15
Delegationsbeslut Fk org 34/2019, anmälan till huvudman Fredriksbergskolan
19/BIN/2-16
Delegationsbeslut Fk org 35/2019, anmälan till huvudman Fredriksbergskolan
19/BIN/28-2
Delegationsbeslut Fk 005/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
19/BIN/47-2
Delegationsbeslut Fk 006/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
19/BIN/2-17
Delegationsbeslut Fk org 36/2019, anmälan till huvudman Transtenskolan
19/BIN/2-18
Delegationsbeslut Fk org 37/2019, anmälan till huvudman - Östansjö
skola
19/BIN/2-19
Delegationsbeslut Fk org 38/2019, anmälan till huvudman - Östansjö
skola
19/BIN/2-20
Delegationsbeslut Fk org 39/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta
skola

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden















19/BIN/42-2
Delegationsbeslut Fk 007/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
19/BIN/43-2
Delegationsbeslut Fk 008/2019 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
18/BIN/453-6
Beslut om beviljat evenemangsbidrag. Delegationsbeslut Kuö
002/2019
19/BIN/2-22
Delegationsbeslut Fk org 40/2019, anmälan till huvudman Transtenskolan
19/BIN/2-23
Delegationsbeslut Fk org 41/2019, anmälan till huvudman Fredriksbergskolan
19/BIN/2-24
Delegationsbeslut Fk org 42/2019, anmälan till huvudman Fredriksbergskolan
19/BIN/2-25
Delegationsbeslut Fk org 43/2019, anmälan till huvudman Fredriksbergskolan
19/BIN/2-26
Delegationsbeslut Fk org 44/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta
skola
19/BIN/57-3
Delegationsbeslut Fk allm 003/2019, bildningsnämndens yttrande
angående överklagan av beslut om hållplats
19/BIN/2-28
Delegationsbeslut Fk org 46/2019, anmälan till huvudman Stocksätterskolan
19/BIN/2-29
Delegationsbeslut Fk org 47/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta
skola
19/BIN/2-30
Delegationsbeslut Fk org 48/2019, anmälan till huvudman - Sköllersta
skola
19/BIN/95-1
Delegationsbeslut OkS 002/2019 Position 3.13 byte från Fredriksberg
till Kunskapsskolan
19/BIN/24-2
Delegationsbeslut OkS 003/2015 position 6.3 förskolan Kompassen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden

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

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde 26 februari redovisas inkomna anmälningar om
kränkande behandling till huvudman mellan perioden 2019-01-29 - 2019-02-25.
På beredningsutskottets sammanträde 5 februari redovisas också hittills inkomna
anmälningar till bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 23 2019)
Det har inkommit 2 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.
Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Det har inkommit sammanlagt 2 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 201901-29 – 2019-02-01.
Folkasboskolan 1 st
Östansjö skola 1 st
Anmälningarna avser inte en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Det har inkommit sammanlagt 17 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 201901-29 – 2019-02-25.
Folkasboskolan 1 st
Östansjö skola 1 st
Fredriksbergskolan 5 st
Östansjö skola 2 st
Stocksätterskolan 1 st
Transtenskolan 2 st
Sköllersta skola 5 st
Anmälningarna avser inte en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.
En anmälning handlar om en elev får sina kläder flyttade från omklädningsrummet till
duschen under en idrottslektion. Det är oklart vem som utfört handlingen. Vårdnadshavare
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden
informerade skolan om händelsen. Skolans Må-bra team är inkopplat och regelbundna
uppföljningar sker. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
En anmälning handlar om två elever som hamnar i en konflikt med varandra. På en lektion
kommenterar en tredje elev konflikten, vilket resulterar i att den ene eleven kränker den
tredje eleven verbalt och denne känner sig också hotad av den ene eleven. Skolans
trygghetsteam är inkopplat. Samtal har förts med de inblandade eleverna och det kommer
att ske dagliga uppföljningar med eleverna fram till sportlovet. Vårdnadshavare är
informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
Två anmälningar handlar om två elever som vid samma tillfälle blir utsatta för fysiska
kränkningar av samma elev, först den ena och sedan den andra. Anledningen är att den ena
av de två eleverna ska ha skrattat när den eleven som utsatte dem för kränkningarna
ramlade. Flera elever fanns runt om och såg allt. Samtal har förts med samtliga elever.
Vårdnadshavare är informerade. Ärendena har utretts och är nu avslutade.
En anmälan handlar om en elev som under en lektion uttrycker en åsikt. En annan elev filmar
detta och lägger ut på sociala medier tillsammans med en kommentar. Vårdnadshavare har
varit i kontakt med skolan. Samtliga vårdnadshavare är informerade. Samtal har förts med
eleverna och man har haft diskussioner kring vikten av att samla in samtliga telefoner vid
lektionsstart. Ärendet har utretts och är nu avslutat.
Två anmälningar handlar om två elever som hamnar i konflikt med varandra. De skriker fula
ord, knuffas och slåss. Samtal har förts med berörda elever och vårdnadshavare. Ärendena
pågår och är ännu inte avslutade.
En anmälan handlar om en elev som blir utsatt för hot och fysiska kränkningar av en annan
elev. Anledningen är att den andra eleven är arg på den utsatte elevens syskon. Samtal har
förts med eleverna och åtgärder har satts in för att förhindra att det upprepas. Ärendet
pågår och är ännu inte avslutat.
En anmälan handlar om en elev som blir utsatt för verbala kränkningar av flera andra elever.
Eleven passerade en grupp elever i korridoren, flera ur gruppen började skrika saker efter
eleven och övriga i gruppen stod och skrattade. Samtal har förts med berörda elever och
vårdnadshavare samt uppföljningssamtal, då detta är en fortsättning på tidigare kränkning.
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
Två anmälningar handlar om en elev som vid flera tillfällen blivit utsatt för både verbala och
fysiska kränkningar av två andra elever. Samtal har förts med elever och vårdnadshavare.
Ärendena pågår och är ännu inte avslutade.
En anmälan handlar om en elev som blev nedbrottad och spottad på av en annan elev.
Utöver det höll en annan elev fast kompisen till den utsatte eleven, för att denne inte skulle
kunna hämta en pedagog. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte
avslutat.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden
En anmälan handlar om två elever som hamnar i konflikt på rasten. En elev slår den andre
eleven så att denne får ont. Samtal har förts med båda eleverna och vårdnadshavare.
Ärendet har utretts och är nu avslutat.
En anmälan handlar om en elev som får sin jacka nedspottad av en annan elev. Den andra
eleven kastar också upp den förste elevens mössa på ett förrådstak. Samtal har förts med
båda eleverna och vårdnadshavare. Ärendet har utretts och är nu avslutat.
En anmälan handlar om två elever som kränker varandra verbalt under sista lektionen. Efter
skolan, på väg hem, knuffar och sparkar då den ene den andre eleven. Vårdnadshavare är
informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
En anmälan handlar om två elever som vid ett flertal tillfällen inte kommer överens om en
lek. Då har den ene eleven fysiskt kränkt den andre elev med bland annat snöbollar och
knuffar. Samtal har förts med båda eleverna och vårdnadshavare samt så har skolan satt in
ett vuxennära stöd åt eleverna. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
En anmälan handlar om en elev som upplever att en annan elev är hårdhänt. Den andre
eleven ska vid två tillfällen samma dag ha fysiskt kränkt den ene eleven genom bland annat
slag. Samtal har förts med båda eleverna och vårdnadshavare. Ärendet har utretts och är nu
avslutat.
Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkomna anmälningar till huvudman.
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden

§ 25- Rapporter
Ärendebeskrivning
Beredningsutskottets behandling av ärendet
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
Lokalplanering
IT
- Ny IT-strateg börjar den 18 februari, Samuel Jiménez.
Information från förvaltningen
- En anmälan till huvudman när en elev har omfattande frånvaro har inkommit till
förvaltningen.
Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
- Kultur- och fritidsutskottet hade sammanträde den 19 februari. Protokoll finns på
kommunens hemsida.
- Under helgen förstördes nio rutor på ungdomshuset KUBEN
Lokalplanering
- Förskoleverksamheten i Vretstorp har utökats ytterligare. Nu har man även verksamhet i
Kristallkyrkan under våren.
- Projektering förr ombyggnation av sistan delen av Stocksätterskolan har påbörjats.
- Snart är etapp 3 klar och sista delen av renoveringen av Långängskolan kan påbörjas.
Ombyggnationen beräknas vara helt klart vid höstterminens start 2019.
Förskoleverksamheten i Hallsberg har utökats ytterligare. Mellan 1 mars och mitten av juni
kommer man även ha verksamhet i HOK-stugan.
IT
- Ny IT-strateg Samuel Jiménez började vecka 8.
Information från förvaltningen
- Minnia Truedsson är tillförordnad rektor på Långängskolan under vårterminen 2019.
- Ny förskolechef i Pålsboda/Hjortkvarn heter Emma Dahlberg. Hon börjar den 15 april och
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden
efterträder Inger Andersson, som går i pension.
- Organisationen i Östansjö och Vretstorp kan komma förändras från och med hösten 2019.
En utredning pågår.
- En anmälan till huvudman när en elev har omfattande frånvaro har inkommit till
förvaltningen.
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden

§ 26- Inkommande/utgående skrivelser
Ärendebeskrivning
Inkommande skrivelser
* Elevrådsprotokoll
Folkasboskolan 4-6, Folkasboskolan F-3
Löpnr BIN/1911767, BIN/1912282
* Skolinspektionen
Begäran om yttrande
Dnr 19/BIN/81
* Överklagan av beslut om hållplats
Dnr 19/BIN/57
* Skolinspektionen
Uppföljning av beslut
Dnr 18/BIN/392
* Barn- och elevombudet
Beslut
Dnr 18/BIN/610
* Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom i mål nr 5023-18
Dnr 18/BIN/447
Utgående skrivelser
* Skolverket
Ansökan statsbidrag Läxhjälp - huvudmän 2019, Ansökan statsbidrag Papperslösa barn VT
2019, Ansökan statsbidrag Omsorg under kvällar, nätter och helger 2019, Ansökan
statsbidrag Elevhälsa 2019, Ansökan statsbidrag Högskolestudier specialpedagogik VT 2019,
Ansökan statsbidrag Lärarlyftet VT 2019, Ansökan statsbidrag Karriärtjänster 2019/2020,
Ansökan statsbidrag Högskolestudier sva och sfi VT 2019, Ansökan statsbidrag Läslyftet VT
2019/2020, Redovisning av statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan
tillstånd Höstterminen och vårterminen 2018
Dnr 19/BIN/1
* Skolinspektionen
Komplettering
Dnr 18/BIN/392
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden
* Förvaltningsrätten i Karlstad
Yttrande
Dnr 19/BIN/57
* Socialstyrelsen
Återrapportering av 2018 års statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter
Dnr 19/BIN/91
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

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-26

Bildningsnämnden

§ 27- Övriga frågor
Ärendebeskrivning
- Lars-Ove Nilsson (SD) ställer frågor om hemundervisning och arbetslag i Hallsbergs
kommun.
Förvaltningschefen besvarar frågorna. Det är rektors beslut att besluta om hemundervisning.
I Hallsbergs kommun har man inom bildningsförvaltningen satsat på det nära ledarskapet.
Varje skola och förskola har utvecklingsledare respektive processledare, antalet beror på
enhetens storlek. Dessa bildar ledningsgrupp tillsammans med rektor/förskolechef.
Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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LÄGESREDOVISNING

Statistikdatum: 2019-01-30

1(2)

Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

Antal barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Antal inrättade platser

Antal inskrivna barn

Förskolor område 1, Hallsberg 1)

135

135

Förskolor område 2, Hallsberg 2)

144

147

Förskolor område 3, Hallsberg 3)

180

179

Pedagogisk omsorg, Hallsberg

25

27

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg

Antal barn i aktiv kö

47

Förskolan, Hjortkvarn

18

22

0

Förskolor, Pålsboda

144

137

9

Förskolor, Sköllersta

99

86

6

Förskolor, Vretstorp

108

111

9

Förskolan, Östansjö

63

59

4

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg

233

215

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg

152

126

Fritidshem, Hjortkvarn

11

8

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda

107

78

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta

90

79

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp

88

91

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö

68

55

1)

Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Hässleberg, Förskolan Stocksätter, Förskolan Tranängen
Förskolor område 2, Hallsberg: Förskolan Björkängen, Förskolan Norrgården
3)
Förskolor område 3, Hallsberg: Förskolan Kompassen, Förskolan Vibytorp
2)

Antal inskrivna elever samt frånvaro

Antal inskrivna elever

Folkasboskolan, åk f-6

234

Folkasboskolan, åk 7-9

138

Fredriksbergskolan

162

Långängskolan

420

Sköllersta skola

142

Stocksätterskolan

324

Transtenskolan

352

Transtenskolan, mottagningsenheten

10

Östansjö skola

95

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

Antal elever med oanmäld frånvaro som är mer
än 10% ackumulerat innevarande termin

Fristående skola/verksamhet

Annan kommun

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg

6

11

Antal barn i fritidshem

6

15

Antal elever i förskoleklass/grundskola

85

38

Antal elever i grundsärskola

0

17

Antal barn/elever från annan kommun
Från annan kommun

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg

8

Antal barn i fritidshem

14

Antal elever i förskoleklass/grundskola

48

Antal elever i grundsärskola
Biblioteken

-

Antal utlån, redovisningsmånad

Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg

4617

4617

Filialbiblioteket i Hjortkvarn

164

164

Filialbiblioteket i Pålsboda

304

304

Antal elever med total frånvaro som är mer
än 10% ackumulerat innevarande termin

2(2)

Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-01-30

Sida 1 av 2

Dnr: 19/BIN/51

Intern kontrollplan för år 2019
Ärendebeskrivning

Varje nämnd ska årligen anta en intern kontrollplan enligt ett reglemente som kommunfullmäktige
har antagit.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att anta bilagt förslag till intern
kontrollplan 2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Det är varje nämnds ansvar att
årligen anta en intern kontrollplan.
Syfte
Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till
att verksamheten på ett effektivt sätt bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut
att kvalitetssäkra den ekonomiska redovisningen och redovisningen av verksamhetsmått och
nyckeltal
att skydda mot fel och oegentligheter
Resultat
Den interna kontrollen medverkar till att skapa ändamålsenliga och fungerande rutiner.
Avgränsning
Den interna kontrollen avser ekonomiska, administrativa och övriga rutiner samt beslut i alla
verksamheter inom bildningsnämnden. Kvalitetssäkring av de verksamheter som bedrivs inom
bildningsnämnden sker bland annat genom egenkontroll och kvalitetsredovisning till Skolverket och
ligger utanför ramen för det som här avses med intern kontroll och regleras av nämnden i särskild
ordning.
Uppföljning och rapportering samt eventuell åtgärder
Det är förvaltningschefens ansvar att rutiner ändras/skapas/slopas när den interna kontrollen visar
att så erfordras. Bildningsförvaltningen rapporterar resultatet av det interna kontrollarbetet som
bedrivits under året i samband med delårsrapporten och verksamhetsberättelsen.
Prioritering av kontrollområden
Utifrån risk- och skadevärdering av händelser skall bildningsnämnden årligen besluta om vilka
kontrollmoment som skall ingå i den interna kontrollen.

Version 1.3

Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-01-30

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall

Lena Wahlman

Förvaltningschef

Ekonomisekreterare

Bilagor
Intern kontrollplan för år 2019

Version 1.3

Sida 2 av 2

Dnr: 19/BIN/51

Intern kontrollplan för år 2019
Bildningsförvaltningen

Område: Verksamhet

Process
(rutin/system)

Moment

Ansvar

Frekvens

Metod

Rapportering
till

Deltagande i nationella prov

Att elever deltar i nationella prov.

Rektor

Årsvis

Allkontroll
av deltagande i alla
nationella
prov i årskurserna
3, 6 och 9
Långängskolan,
Transtenskolan

Förvaltningschef

Möjlig
Allvarlig

Extra anpassningar, särskilt
stöd och åtgärdsprogram

Att skolan ger stöd till den elev
Rektor
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

En gång/termin Allkontroll av Förvaltningschef
de som har
erhållit
betyget F
eller erhållit –
(streck) i
något ämne

Möjlig
Allvarlig

Garanterad undervisningstid

Att elever får den garanterade
undervisningstiden i grundskolan.

En gång/termin Allkontroll
av alla
ämnen i alla
klasser

Möjlig
Allvarlig

IT-strateg
Rektor

Förvaltningschef

Riskbedömning
(sannolikhet/
konsekvens)

Tid för
genomförande

Tema

Att nämnden erhåller tema 1-4
från förskolechefer och rektorer.

Nämndsekreterare

Fyra gånger/år

Allkontroll

Förvaltningschef

Möjlig
Lindrig

Intern kontrollplan för år 2019
Bildningsförvaltningen

Område: Gemensam administration

Process
(rutin/system)

Moment

Ansvar

Frekvens

Metod

Rapportering
till

Riskbedömning
(sannolikhet/
konsekvens)

Delegationsordning

Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till
nämnd.

Nämndsekreterare

Årsvis

Stickprov

Förvaltningschef

Möjlig
Allvarlig

Två gånger/år

Allkontroll

Förvaltningschef

Möjlig
Allvarlig

Berörd beslutsfattare
enligt delegationsordningen
Plats i förskola

Att vårdnadshavare som har
anmält önskemål om plats i
förskola erbjuds detta inom fyra
månader. (Enl. skollagen 8 kap.
14 §)

Systemförvaltare
Procapita

Tid för
genomförande

Intern kontrollplan för år 2019
Bildningsförvaltningen

Område: Ekonomiadministration

Process
(rutin/system)

Moment

Ansvar

Frekvens

Metod

Rapportering
till

Riskbedömning
(sannolikhet/
konsekvens)

Attester

Att attestförteckningen överensstämmer med de attestanter,
granskare och arbetsledare som
är registrerade i UBW (Agresso)

Ekonom

Två gånger/år

Allkontroll

Förvaltningschef

Möjlig
Kännbar

Att ekonomiavdelningen informeras vid förändringar av
attestanter, granskare och
arbetsledare

Administratör Två gånger/år
Ekonomisekreterare

Allkontroll

Förvaltningschef

Möjlig
Kännbar

Inköp

Att inköp sker hos de leverantörer som kommunen har avtal
med

Ekonom

Två gånger/år

Stickprov

Förvaltningschef

Möjlig
Allvarlig

Personliga utlägg

Att personliga utlägg endast
görs i undantagsfall.

EkonomiTvå gånger/år
handläggare,
ekonomiavdelningen

Stickprov

Förvaltningschef

Möjlig
Lindrig

Skol- och barnomsorgspeng

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.

Administrativ Två gånger/år
samordnare

Stickprov

Förvaltningschef

Möjlig
Lindrig

Tid för
genomförande

Intern kontrollplan för år 2019
Bildningsförvaltningen

Område: Personaladministration

Process
(rutin/system)

Moment

Ansvar

Frekvens

Metod

Rapportering
till

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

Ekonomisekreterare

Tre gånger/år

Allkontroll

Förvaltningschef

Riskbedömning
(sannolikhet/
konsekvens)

Möjlig
Mycket allvarlig

Tid för
genomförande

Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-02-01

Sida 1 av 1

Dnr: 19/BIN/54

Aktuellt läge inför budgetarbete 2020 med flerårsplan -21 och -22
Ärendebeskrivning

Under våren påbörjar bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de ekonomiska
ramarna inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren.
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och förutsättningar inför arbetet med
budgetramar för 2020 (-21 och -22).

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av aktuella
förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan viktig del är
naturligtvis att göra prioriteringar och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt som är
önskvärt. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2020 (-21
och -22). Nämnden informeras även om processen och planeringen med att ta fram budgetramar för
2020.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall
Förvaltningschef

Version 1.3

Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-02-01

Sida 1 av 1

Dnr: 19/BIN/17

Revisionsrapport, granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering
Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av Hallsbergs kommuns revisorer genomfört en granskning gällande
kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Bildningsförvaltningen redovisar innehållet i
granskningen, sjukfrånvarostatistik, samt förslag på hur de eventuella åtgärder som föreslås kan
hanteras.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att besluta; att sjukfrånvaron ska vara en
återkommande fråga som nämnden systematiskt följer vid tertialrapport, delårsrapport och
verksamhetsberättelse/årsbokslut, förutsatt att sjukfrånvaron inte drastiskt ökar.

Ärendet
PwC har på uppdrag av Hallsbergs kommuns revisorer genomför en granskning gällande kommunens
arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens
övergripande ansvar för kommunen som helhet, dess ansvar för sin egen förvaltning, samt två av
kommunens nämnder (bildningsnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden). Inom ramen för
granskningen har dokumentstudier samt intervjuer genomförts.
Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga:


Bedriver kommunstyrelsen ett ändamålsenligt arbete för att minska sjukfrånvaron?

Bildningsförvaltningen redovisar innehållet i granskningen, sjukfrånvarostatistik, samt förslag på hur
de eventuella åtgärder som föreslås kan hanteras.

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall
Förvaltningschef

Bilagor
Revisionsrapport
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