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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning 
1. Mötets öppnande
2. Tjänstgörande ersättare
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälan om jäv
5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

2 - Lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter 2021 (21/BIN/109)

Föredragande Ines Hadziosmanovic, 
Catharina Lindvall-Scharmer 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter juni 2021 enligt bilaga.
Efter beslut på sammanträdet 18 maj får nämnden också en uppföljning av elevernas 
frånvaro.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 64 2021) 
Ines Hadziosmanovic föredrar den ekonomiska uppföljningen. Prognosen är en budget i 
balans. Lägesredovisningen biläggs beslutsunderlaget innan nämndens sammanträde och 
rapporteringen om frånvaro sker på nämndens sammanträde 15 juni.
Ordförande föreslår beredningsutskottet besluta att ekonomisk uppföljning läggs till 
handlingarna.
Övriga beslutsunderlag hanteras och beslutas direkt på nämndens sammanträde.
Utskottet beslutar enligt förslag.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att ekonomisk uppföljning läggs till 
handlingarna.
Övriga beslutsunderlag hanteras och beslutas direkt på nämndens sammanträde.
Beslutsunderlag 

 Ekonomisk uppföljning maj

Page 3 of 64



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

3 - Information om elevernas slutbetyg i 
årskurs 9 vårterminen 2021 (21/BIN/77)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen redovisar aktuella betyg för eleverna i årskurs 9 på Transtenskolan 
och Folkasboskolan som är behöriga till gymnasiet. Det är endast de elever som är behöriga 
att söka till yrkesprogram på gymnasiet som kommer att ha sina betyg registrerade vid 
nämndens sammanträde. Det är cirka 50 elever (inklusive elever i årskurs 8) som deltar i 
årets sommarskola och som ges möjlighet att nå godkända betyg i ämnen där de inte är 
godkända vid terminens slut. Dessa betyg registreras senast den 21 respektive 24 juni för 
elever som sökt till gymnasieskolor utom respektive inom länet. Detta sätt att hantera 
betygen innebär att betygen inte behöver skrivas ut för de elever som inte når godkända 
betyg vid terminens slut för att sedan återta dem och skriva ut nya om de förbättrat sina 
resultat vid lovskolans slut.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 65 2021) 
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 15 juni.
Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 15 juni.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Måluppfyllelse vt 2021
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

4 - Matematiksatsningen Tänka Resonera 
Räkna F-3 (21/BIN/215)

Föredragande Tina Karlsson Mänd, 
Sofia Florén 

Ärendebeskrivning
Nämnden delges information och resultat av arbetet med matematiksatsningen för årskurs 
F-3. Satsningen som matematiklärarna deltar i startades 2018 och genomförs med stöd av 
nationellt centrum för matematik (NCM). 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 66 2021) 
Två av kommunens matematikutvecklare kommer till nämndens sammanträde och föredrar 
ärendet.
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 15 juni.
Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 15 juni.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse TRR
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

5 - Handlingsplan samarbete för barnets 
bästa (21/BIN/217)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 gällande Samverkan 
kring barn och unga som riskerar att fara illa har bildningsförvaltningen och social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen arbetat fram ett en gemensam plan för samverkan. 
Dokumentet beskriver och förtydligar samverkan mellan socialtjänsten och skolan i 
Hallsbergs kommun. Planen kommer att implementeras i verksamheterna under hösten 
2021.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 67 2021) 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Nämnden får handlingsplanen som 
information.
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse handlingsplan
 Handlingsplan för samverkan för barnets bästa
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

6 - Inre kamerabevakning på Transtenskolan 
och Folkasboskolan (21/BIN/216)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
Kamerabevakning av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor blir allt vanligare både hos 
kommuner och fristående huvudmän. För att få sätta upp kameror i en skola behöver det 
finnas goda skäl.

Kameror används endast som komplement till andra trygghetsskapande insatser. 
Transtenskolan och Folkasboskolan arbetar aktivt mot hot och våld. Situationer där hot, 
våld, bränder, stölder eller liknande förekommer tas på stort allvar. Kamerabevakning är en 
del i det förebyggande säkerhetsarbetet i skolan och ett sätt att förhindra allvarliga 
incidenter.

Det har gjort en intresseavvägning, där vi vägt skolans behov och intressen mot det intrång 
i människors integritet som kamerabevakning innebär utifrån kamerabevakningslagen 
(2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR).
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 68 2021) 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Initiativet kommer från eleverna. Både 
elever och personal har varit delaktiga i arbetet med ärendet.
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår att bildningsnämnden besluta att införa inre kamerabevakning 
på Transtenskolan i Hallsberg och Folkasboskolan i Pålsboda.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse  kameraövervakning Transten och Folkasbo
 Barnkonsekvensanalys Transtenskolan
 Barnkonsekvensanalys Folkasboskolan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

7 - Riktlinjer vid ny-, om- och tillbyggnad av 
förskola i Hallsbergs kommun (21/BIN/214)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 

Ärendebeskrivning
I samband med att den nya förskolan Äppellunden byggdes antogs 2016 ett ramprogram 
vid ny-, om- och tillbyggnad av förskola i Hallsbergs kommun. Arbetet med att bygga 
ytterligare en ny förskola på södra sidan i Hallsberg har startats och nu föreslår 
bildningsförvaltningen att dokumentet revideras utifrån de erfarenheter som gjordes i 
samband att Äppellunden byggdes samt att titeln på dokumentet ändras från ramprogram 
till riktlinjer.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 69 2021) 
Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Ärendet är en revidering av befintligt 
ramprogram. Dokumentet har ändrats från ramprogram till riktlinjer.
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna riktlinjer vid ny-, om- 
och tillbyggnad av förskola i Hallsbergs kommun.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse riktlinje ny-, om- och tillbyggnation förskola
 Riktlinjer vid ny-, om- och tillbyggnad av förskola i Hallsbergs kommun
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

8 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut under perioden 2021-05-18 - 2021-06-14 presenteras på nämndens 
sammanträde 15 juni.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

9 - Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17 
(21/BIN/48)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde 18 maj redovisas ärenden om kränkande behandling 
enligt skollagen 6 kap 10 § skollagen till huvudman perioden 2021-05-18 – 2021-06-14.

På beredningsutskottets sammanträde 2 juni sker en delredovisning till huvudman.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 71 2021) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17
 Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-05-18 - 2021-06-14
 Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-05-18 – 2021-06-14, blankett

Page 10 of 64



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

10 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
Lokalplanering
IT
Information från förvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

11 – Meddelanden Föredragande  

Ärendet i korthet 
Meddelanden till bildningsnämnden under perioden 2021-05-18 - 2021-06-14.
Anmälningar 

 /BIN/2124306 /BIN/2124306    Elevrådsprotokoll Folkasboskolan 4-6
 /BIN/2124328 21/BIN/219-1    Ansökan att bedriva enskild verksamhet
 /BIN/2124349 21/BIN/219-22    Verksamhetens innehåll
 /BIN/2124442 /BIN/2124442    Elevrådsprotokoll Folkasboskolan F-3
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

12 – Övriga meddelanden Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden får en muntlig föredragning av övriga inkomna och utgående 
meddelanden under perioden 2021-05-18 - 2021-06-14.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

13 – Övriga frågor Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-06-15  

14 – Sammanträdets avslutning Föredragande Ordförande 
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2021

2

21/BIN/109
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2021-05-31 Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Drift -151 417 -362 714 -362 714 0
Investering -208 -2 500 -2 500 0

DRIFT
Ansvarig Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Förvaltningschef -11 075 -36 086 -21 886 14 200
Administrativ samordnare -31 161 -74 420 -75 820 -1 400
Ansvarig Elevhälsan -3 407 -8 594 -8 594 0
Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola -7 426 -17 440 -17 940 -500
Rektor Vretstorp/Östansjö förskola -5 897 -15 951 -15 551 400
Rektor Stocksätterskolan -11 143 -26 444 -28 644 -2 200
Rektor Transtenskolan -9 534 -20 698 -23 298 -2 600
Rektor Långängskolan -11 098 -24 601 -28 101 -3 500
Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -7 157 -17 960 -17 760 200
Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -6 576 -16 302 -16 102 200
Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -7 834 -18 685 -18 685 0
Rektor Pålsboda/Hjortkvarn förskola -6 009 -16 107 -15 807 300
Rektor Folkasboskolan -9 699 -20 457 -22 757 -2 300
Rektor Sköllersta grundskola/förskola -7 214 -17 078 -17 078 0
Kulturchef -1 703 -4 567 -4 567 0
Bibliotekschef -2 115 -6 181 -5 981 200
Ansvarig Fritidsgårdar -852 -2 420 -2 420 0
Rektor Kulturskolan -1 227 -3 416 -3 416 0
Fritidschef -6 143 -10 404 -11 404 -1 000
Ansvarig Allébadet -4 147 -4 903 -6 903 -2 000

Totalt BIN -151 417 -362 714 -362 714 0

Verksamhet Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Nämnd -107 -326 -326 0
Kultur & förening -904 -2 726 -2 726 0
Bibliotek -1 732 -5 076 -4 876 200
Kulturskola -1 219 -3 392 -3 392 0
Fritidsgårdar -1 038 -2 439 -2 439 0
Fritid -10 108 -15 288 -18 288 -3 000
Förskola/Öppna förskolan -40 346 -102 140 -101 513 627
Nattis -695 -1 190 -1 190 0
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -72 649 -171 134 -180 034 -8 900
Ledning & administration -11 524 -28 014 -16 441 11 573
Skolskjutsar -3 286 -9 842 -9 642 200
Elevstöd -5 312 -6 164 -6 164 0
Särskilt stöd personal -256 -1 409 -1 409 0
Modersmål -2 239 -4 169 -6 369 -2 200
Ej fördelad budget 0 -9 404 -7 904 1 500

Totalt BIN -151 417 -362 714 -362 714 0

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen
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HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Orsaker till avvikelse:

Prognosen för driftredovisningen per maj är osäker men pekar på en budget i balans. En budget i balans är något 
vi hela tiden eftersträvar och arbetar för. 

En osäkerhetsfaktor i prognosen för 2021 är bedömningen av konsekvenserna till följd av Covid-19, både vad 
gäller intäkter och kostnader. 

Förvaltningen har blivit kompenserade med 1,1 mnkr för extra sjuklönekostnader under perioden januari-april. 
Dessa bidrag är fördelade ut till respektive enhet. 

Vi har enheter med negativa avvikelser som behöver hanteras. Orsakerna beror främst på behov av extra 
resurser och detta leder i många fall till att måluppfyllelsen på våra enheter sjunker. Rektorerna har anställt 
personal som är utöver tjänstefördelningen för att delvis kunna möta elevernas behov.

Modersmålsavdelningen prognosticerar ett underskott vilket har följt med från tidigare år. Det är en avdelning 
som har stora behov men resurserna inte räcker till samtidigt som ersättningen från Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har sjunkit från 840 tkr till 480 tkr. Ett utredningsuppdrag har påbörjats gällande 
gemensam organisation för Sydnärke. 

Måltidskostnaderna kommer att bli 1,4 mnkr högre än budgeterat. Kompensation har inte gjorts i samma nivåer 
som elevantalet har ökat under senare år. 

Fritidsavdelningens verksamheter kommer under året fortsatt vara hårt påverkat av Covid-19 och restriktionerna 
som pandemin medför. Alléhallens bad, gym, Sydnärkehallens ishall & kommunens idrottshallar, håller stängt 
med undantag för viss verksamhet. Detta innebär direkt att våra intäkter minskar samtidigt som vi har kvar våra 
kostnader. 

Kulturavdelningen inkl bibliotek & kulturskolan anpassar sina verksamheter utifrån rådande läge. 
Sommarutställningen på Bergöös, rösträtt för kvinnor, planerar att genomföras med de begränsningar som krävs. 

Under ledning & administration ligger stora delar av våra statsbidrag från Skolverket, barnomsorgsavgifterna 
varav en positiv avvikelse. Det är en av förklaringarna till att prognosen är budget i balans samtidigt som den ej 
fördelade budgeten, som används som en planeringsreserv också är en viktig del av budgeten och är en annan 
förklaring till en budget i balans. 

Förändringar inom våra verksamheter kan komma att göras med kort varsel och det är något vi aldrig kan 
förutse.

Bildningsförvaltningen hoppas få kompensation för de minskade intäkterna/ ökade kostnaderna som pandemin 
medför.

Page 18 of 64



HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

INVESTERING
Projekt Utfall Budget Prognos Avvikelse 

70000 Inventarier -162 0 0 0
70002 Datainvesteringar och tillbehör 0 0 0 0
70008 Idrottsanläggningar -46 0 0 0
Ej fördelad budget 0 -2 500 -2 500 0

Totalt BIN -208 -2 500 -2 500 0

Orsaker till avvikelse:

Catharina Lindvall Scharmer, Förvaltningschef Ines Hadziosmanovic, Ekonom

Beslutad investeringsbudget för 2021 är 1, 8 mnkr.  

På Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-13 beslutades att överföra 700 tkr från 2020 till årets 
investeringsbudget.

Projekt 70000 - Inventarier
99 tkr - Tillfälliga förskolelokalen i Pålsboda, Falkvägen, har gjort inköp för att kunna möblera i sin lokal och 
bedriva sin verksamhet.
54 tkr - Fredriksbergsskolan har installerat centralsuganläggning. 
9 tkr - Vibytorp förskola har gjort inköp av bord.

Projekt 70008 - Idrottsanläggningar
22 tkr - Fotbollsmål till IP Hallsberg. 
24 tkr - Rastplatsmöbel (bänkbord). 
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Information om elevernas slutbetyg i årskurs 9 
vårterminen 2021

3

21/BIN/77
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-05-28 Dnr:21/BIN/77 

Information om elevernas slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2021

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen redovisar aktuella betyg för de elever i årskurs 9 på Transtenskolan och 
Folkasboskolan som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. 

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

Ärendet 
Bildningsförvaltningen redovisar aktuella betyg för eleverna i årskurs 9 på Transtenskolan och 
Folkasboskolan som är behöriga till gymnasiet. Det är endast de elever som är behöriga att söka till 
yrkesprogram på gymnasiet som kommer att ha sina betyg registrerade vid nämndens sammanträde. 
Det är cirka 50 elever (inklusive elever i årskurs 8) som deltar i årets sommarskola och som ges 
möjlighet att nå godkända betyg i ämnen där de inte är godkända vid terminens slut. Dessa betyg 
registreras senast den 21 respektive 24 juni för elever som sökt till gymnasieskolor utom respektive 
inom länet. Detta sätt att hantera betygen innebär att betygen inte behöver skrivas ut för de elever 
som inte når godkända betyg vid terminens slut för att sedan återta dem och skriva ut nya om de 
förbättrat sina resultat vid lovskolans slut.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef
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Matematiksatsningen Tänka Resonera Räkna 
F-3

4

21/BIN/215
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-05-28 Dnr:21/BIN/215 

Matematiksatsningen Tänka Resonera Räkna F-3

Ärendebeskrivning 
Nämnden delges information och resultat av arbetet med matematiksatsningen för årskurs F-3. 
Satsningen som matematiklärarna deltar i startades 2018 och genomförs med  stöd av nationellt 
centrum för matematik (NCM). 

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

Ärendet 
Bildningsnämnden har sedan flera år tillbaka konstaterat att matematikresultaten är den enskilt 
största orsaken till att kommunens elever inte blir gymnasiebehöriga. En av åtgärderna för att 
långsiktigt höja matematikresultaten är att vi 2018 gick med i satsningen styrning och ledning 
matematik som sedan ändrades till TRR – tänka, resonera, räkna F-3. Satsningen innebär att 
matematiklärarna i årskurs F-3 undervisar enligt en specifik modell som bygger på forskning och 
beprövad erfarenhet samt att lärarna deltar i kollegiala handledda träffar för att diskutera 
undervisningen i klassrummet. Satsningen genomfördes i full skala med samtliga F-3 klasser 
höstterminen 2019.

Två av kommunens matematikutvecklare presenterar arbetet och de analyser som har gjorts av 
resultaten fram till nu. Analysen av resultaten av nationella proven i matematik för årskurs tre är en 
del av presentationen. Årets treor har undervisats enligt modellen under två läsår.

 
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef
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Handlingsplan samarbete för barnets bästa

5

21/BIN/217
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-05-27 Dnr:21/BIN/217 

Handlingsplan samarbete för barnets bästa

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 gällande Samverkan kring barn 
och unga som riskerar att fara illa har bildningsförvaltningen och social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen arbetat fram ett en gemensam plan för samverkan. Dokumentet 
beskriver och förtydligar samverkan mellan socialtjänsten och skolan i Hallsbergs kommun. Planen 
kommer att implementeras i verksamheterna under hösten 2021.

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

Ärendet 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 gällande Samverkan kring barn 
och unga som riskerar att fara illa har bildningsförvaltningen och social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen arbetat fram ett en gemensam plan för samverkan. Dokumentet 
beskriver och förtydligar samverkan mellan socialtjänsten och skolan i Hallsbergs kommun. Planen 
kommer att implementeras i verksamheterna under hösten 2021.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer

Förvaltningschef

Bilagor

Handlingsplan samverkan för barnets bästa
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1 Inledning
Samverkan innebär att: någon eller några tillför sina specifika resurser, 
kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att 
genomföra.

För att alla barn ska få sina behov tillgodosedda behöver ibland flera olika 
verksamheter samverka vilket kan se ut på många olika sätt. Ibland kan 
samverkan handla om att information ges till andra berörda verksamheter om 
pågående insatser för att på så sätt underlätta för barnet i olika avseenden. I 
andra fall kan det behövas en mer omfattande samverkan där flera insatser ges 
samtidigt för att uppnå önskat resultat.

Det finns en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 
att fara illa, som regleras av lagstiftningen (SoL 2001:453, HSL 2017:30, skollag 
2010:800). Socialtjänsten har enligt lag (SoL 2001:453) det yttersta ansvaret för 
att barn får det stöd de behöver och att samverkan sker.

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn har ett stort ansvar för att tidiga insatser 
kommer till stånd inom ramen för respektive verksamhet samt samverka med 
andra när behov finns.

För att samverkan ska fungera tillfredsställande krävs att samverkan är väl 
förankrad i verksamheterna. För att få till stånd en långsiktig samverkan är det 
viktigt att samverkan bygger på funktion istället för person.

En annan del är samsyn. Samsyn handlar här om en ömsesidig respekt för och tillit 
till varandras uppdrag och kompetens. Det bör finnas kunskap om varandras 
regelverk, lagstiftning och verksamhet för att undvika missförstånd.

Ansvaret för att ge barn och ungdomar i behov av annat stöd än vad den egna 
familjen kan ge måste ses i ett samlat perspektiv, där samhällets resurser 
utnyttjas optimalt oavsett förvaltnings- eller huvudmannagränser. Skola och 
socialtjänst har ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomar i kommunen 
mår bra och utvecklas positivt, och tidigt identifiera barn och ungdomar som av 
fysiska, psykiska eller sociala skäl har behov av insatser och stöd i sin utveckling. 

Samverkan är inte ett mål i sig, utan ett medel för att uppnå målet 

• att barn som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en 
ogynnsam utveckling på individ- och eller gruppnivå 

• att barnet ska få stöd och skydd från samhället utifrån en helhetssyn 

• att barnet ska vara i fokus 
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1.1 Syfte och mål
Syftet med denna plan är att förtydliga hur samverkan ska ske, samt att beskriva 
vissa strategier som syftar till att stärka samverkan mellan socialtjänsten och 
skolan i Hallsbergs kommun. 

1.2 Organisation och ansvarsområden

Socialnämnd/Bildningsnämnd

Styrgrupp för samverkan

Arbetsgrupper för olika 
projekt

1.2.1 Styrgruppens ansvar
Styrgruppen för samverkan har ett övergripande ansvar för samtliga samarbeten 
mellan bildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Styrgruppen ska en gång per år följa upp och utvärdera samverkan mellan 
förvaltningarna. Styrgruppen består av områdeschef IFO, enhetschef IFO, 
verksamhetschef för elevhälsan, verksamhetschef för förskola-skola, och 
förvaltningschef för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, samt 
förvaltningschef för bildningsförvaltningen. Sammankallande för styrgruppen är 
förvaltningschef för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

1.2.2 Arbetsgruppers ansvar
Arbetsgrupper kan bildas utifrån olika samverkansprojekt. Till exempel kring 
arbete med skolfrånvaro, ANDT-frågor m m. Dessa bildas i samråd med 
chefer/rektorer som finns i verksamheterna som berörs, och förankras i 
styrgruppen. Arbetet i olika arbetsgrupper kan med fördel styra innehållet i 
samverkansträffar som hålls för alla medarbetare inom elevhälsa och barn och 
familj. I samtliga arbetsgrupper ska enhetschef IFO och verksamhetschef elevhälsa 
medverka. 
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1.2.3 Nämndernas ansvar
Social- och arbetsmarknadsnämnden och Bildningsnämnden ska i mars månad få 
information om genomförda insatser från föregående år samt fortsatt arbete. 

1.2.4 Årshjul för samverkan

Januari
• Styrgruppsmöte

Mars
• Rapport till nämnd

Maj
• Samverkansträff 

Juni
• Avstämning chef 
för elevhälsa och 
Barn/familj

Augusti
• Styrgruppsmöte

November
• Samverkansträff

1.3 Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för att uppföljning av planen sker årligen. 

2 Beskrivning av verksamheter

2.1 Socialtjänst
Socialtjänsten har enligt lag det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar ska få 
det stöd och hjälp som de behöver. Socialnämndens yttersta ansvar att förhindra 
att barn utvecklas ogynnsamt fråntar inte andra myndigheter - förskolan, skolan 
och hälso- och sjukvården, att inom ramen för sina åligganden svara för 
verksamheter som syftar till att främja personlig och social utveckling hos barn 
och motverka social utslagning eller marginalisering. 
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Socialtjänstens uppmärksamhet ska i första hand riktas till barn som löper risk att 
skadas till hälsa eller utveckling, dvs. barn som far illa. 

För att kunna fullfölja sina skyldigheter är socialtjänsten beroende av sina 
samverkanspartners, där skolan är en av dem. Skolpersonalens kunskap om hur 
barnen fungerar i skolmiljön, på fritiden och om deras hemförhållanden är en 
mycket viktig och nödvändig information för socialtjänsten vid sociala utredningar 
om vilka insatser som är lämpliga till skydd och stöd till enskilda barn och 
ungdomar. 

Enligt socialtjänstens mål skall barnperspektivet (SoL1:2) särskilt beaktas när 
åtgärder rör barn med hänsyn till vad barnets bästa kräver. 

2.1.1 Anmälningsskyldighet och tjänstemannaansvar 
Alla anställda i en myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldiga 
att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om 
något som gör att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd (SoL14:1 
andra stycket). I anmälningsskyldigheten ingår också att myndigheter, 
befattningshavare och andra yrkesverksamma med barn och ungdom är skyldiga 
att lämna till socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för 
utredningar av barns behov av skydd (SoL 14:1 fjärde stycket). Detta innebär att 
den som har misstankar om att ett barn eller en ungdom far illa i skolan, i hemmet 
eller på fritiden, oavsett vad oron eller misstankarna gäller, såsom fysisk eller 
psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, missbruk, kriminalitet eller annan social 
utsatthet eller misär, skall utan dröjsmål anmäla detta till socialtjänsten. 

2.1.2 Egen ansökan – hänvisning från skolan 
Skolan kan alltid hänvisa föräldrar och barn att själva ta kontakt med 
socialtjänsten om de har bekymmer och behöver någon form av hjälp eller 
bistånd. Då skolan hänvisar någon att själva kontakta socialtjänsten fråntar det 
inte skolan skyldigheten att anmäla om förhållandena är sådana att 
anmälningsskyldighet föreligger. 

2.1.3 Anmälan till socialtjänsten 
Den som i sin yrkesutövning i offentlig tjänst kommer i kontakt med barn och 
ungdomar som far illa, är skyldig att kontakta socialtjänsten. 

Misstankarna om att ett barn riskerar att fara illa behöver inte vara bekräftade 
och anmälaren behöver inte spekulera i orsakerna till eventuella tecken på att 
barn far illa eller i skuldfrågan. 

Skolpersonal kan vända sig till social-och arbetsmarknadsförvaltningens 
mottagningsgrupp för rådgivning, anmälan samt brådskande ärenden. Efter 
kontorstid kan kontakt tas med socialjouren.

2.1.4 Vad ska anmälan innehålla? 
Av anmälan bör barnets persondata framgå såsom fullständigt namn, 
personnummer, adress, vårdnadshavarnas namn, adress och telefonnummer, 
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samt var barnet befinner sig vid anmälan. Det är viktigt att anmälan innehåller så 
fullständiga och korrekta uppgifter som möjligt och att anmälaren tydligt 
redovisar och beskriver vad skolans oro eller misstanke består i och vad som 
föranlett anmälan, samt på vilket sätt skolan om möjligt har försökt att hjälpa 
barnet. Även tidigare kontakt med barnets familj, tidigare insatser som skolan 
erbjudit eller känner till bör framgå av anmälan, liksom namn på anmälaren och 
kontaktpersoner. 

2.1.5 Information till vårdnadshavarna 
Den som gör en anmälan till socialtjänsten ska informera vårdnadshavarna om att 
en anmälan har gjorts och varför. Kopia lämnas sedan på anmälan till 
vårdnadshavarna. Efter anmälan är det lämpligt med ett gemensamt möte mellan 
skolan, ansvarig socialtjänsthandläggare, barnet och dennes vårdnadshavare. 
Socialtjänsten ansvarar för att mötet kommer till stånd. Syftet med mötet är att 
gemensamt gå igenom anmälan för att undvika misstolkningar samt tydliggöra för 
barnet, dennes familj och socialtjänsten vad skolans oro eller misstanke består av. 
Under mötet är det lämpligt att komma överens om hur återkoppling kan göras till 
skolan under utredningstiden. Vårdnadshavare kan dock säga nej till att någon 
återkoppling sker. Det finns några viktiga tillfällen då vårdnadshavare inte ska 
informeras om att anmälan görs. Det är när misstanke finns om att barnet utsätts 
för brott av sin egen vårdnadshavare eller andra till barnet närstående i form av 
fysisk och/eller psykisk misshandel samt sexuella brott.

2.1.6 Förhandsbedömning om att inleda eller inte inleda utredning 
Socialtjänstlagen säger: ”Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av 
vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och 
som kan föranleda någon åtgärd från nämnden” (SoL11:1 första stycket). Det 
betyder att när en anmälan kommit till socialtjänsten görs en förhandsbedömning 
för att bedöma om det finns skäl att omedelbart inleda en utredning eller inte. 
Om beslut fattas att utredning ska inledas ska en utredningsplan upprättas och 
delges vårdnadshavarna. 

2.1.7 Utredningen 
En social utredning är en kartläggning av det enskilda barnets hemförhållanden, 
skolsituation med mera. Det underlag som socialtjänsten utgår från vid 
bedömningen kan bestå av information från skolan, barnets nätverk, andra 
relevanta uppgiftslämnare och myndigheter såsom hälso- och sjukvården, polis 
med flera som har skyldighet att lämna ut uppgifter till en utredning hos 
socialtjänsten. Utredningen ska vara allsidig och objektiv och grundad på insamlad 
information. Den ska belysa såväl positiva som negativa förhållanden. Syftet är att 
ta reda på om barnet får sina behov tillgodosedda eller om det finns behov av 
stöd och hjälp till en förändring. Utredning görs enligt Barnets Behov i Centrum 
(BBiC). Socialtjänsten har skyldighet att utreda ett barns situation och behov 
oavsett vilken inställning vårdnadshavarna har till det. Framkommer det någon 
uppgift där vårdnadshavaren vill framföra en annan åsikt, skall detta framkomma i 
utredningen.
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2.1.8 Utredningstid 
Utredningen skall genomföras snabbt, ske i nära samarbete med vårdnadshavare 
och barn samt leda till beslut senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl 
får beslut fattas att förlänga utredningstiden.

2.1.9 Förebyggande och främjande generella insatser/Tidiga insatser 
Kontinuerlig kunskapsöverföring om varandras verksamheter är en grundläggande 
byggsten för att förbättra samverkan i individärenden. Återkommande möten är 
viktiga för att informera varandra om resurser, begränsningar och planer och för 
att diskutera det gemensamma ansvarsområdet. 

När det gäller generella insatser – som riktar sig till alla - finns socialförvaltningens 
förebyggande och främjande verksamhet Familjeteamet. Familjeteamet arbetar 
bland annat med enskild rådgivning, barngrupper och olika föräldrastödsprogram. 
Föräldrar kan själva söka stöd hos familjeteamet för sig och sitt/sina barn.

2.2 Förskola och skola
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 
vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmet främja barns och 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare.

2.2.1 Förskolans uppdrag
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 
trygg omsorg. Förskolan ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap 
och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Verksamheten ska utgå från en 
helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet (Skollag kap 8, paragraf 2).

2.2.2 Skolans uppdrag
Skolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.
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2.2.3 Skolan ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande
Elevers utveckling och lärande ska främjas i skolan och för att kunna uppnå detta 
behöver skolan arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. Detta arbete 
sker på individ, grupp- och organisationsnivå och är en del av skolans verksamhet 
som behöver ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete.

2.2.4 Främjande arbete: stärka barns välbefinnande
Hälsofrämjande arbete i skolan handlar om att bibehålla och stärka barns och 
elevers välbefinnande. Det bör utgå från salutogena, tvärvetenskapliga och 
systemteoretiska perspektiv och bör ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Det 
kan exempelvis handla om att främja ett gott skolklimat och en god lärandemiljö.

2.2.5 Förebyggande arbete: stärka skyddsfaktorer och arbeta med riskfaktorer
Det förebyggande arbetet i skolan handlar om att stärka skyddsfaktorer och att 
identifiera riskfaktorer som man sedan arbetar med. Arbetet utgår från 
kunskapen om vad som leder till svårigheter att nå utbildningens mål. Det kan 
även baseras på kunskaper om aktuell elevgrupp, till exempel utifrån resultat på 
enkäter m m. Riskfaktorer kan till exempel vara om elever upplever att skolan är 
otrygg, eller att studieron brister i skolan. Riskfaktorer för hälsa kan också vara om 
det finns elever vars levnadsvanor på sikt kan påverka måluppfyllelsen. Till 
exempel om man har elever som har svårigheter med sömn eller liknande.

2.2.6 Åtgärdande arbete: stödjande insatser
Skolan kan även behöva arbeta med åtgärdande insatser för att ge stöd. Tidig 
upptäckt och tidiga insatser är framgångsfaktorer i det åtgärdande arbetet. 
Åtgärdande arbete kan på organisationsnivå vara insatser riktade till elever med 
hög frånvaro eller insatser där man arbetar med åtgärder i lärmiljön för flera 
elever. Men det kan även vara insatser på individnivå till exempel insatser som 
särskilt stöd eller stödjande samtal med elever utifrån skolrelaterad problematik. 
Det åtgärdande arbetet kan ge viktiga erfarenheter och vara vägledande även för 
det främjande och förebyggande arbetet framåt.

3 Vårdnadshavares ansvar
Föräldrabalken innehåller grundläggande regler om förhållandet mellan barn och 
föräldrar. Barn har enligt föräldrabalken rätt till omvårdnad, trygghet och en god 
fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 
utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 

Den som har vårdnaden om ett barn, oftast föräldrarna, har ett ansvar för barnets 
personliga förhållanden och skall se till att barnets behov av omvårdnad m.m. blir 
tillgodosedda. Vårdnadshavare ansvarar även för att barnet får den tillsyn som 
behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter och 
bevakar att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. 
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I skollagens 7 kap 20§ finns specificerat vårdnadshavarens ansvar för barnets 
skolgång. 

”den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin 
skolplikt” (skollagen 2010). 

Föräldrabalkens regler om vårdnad m.m. ändrades den 1 oktober 1998. 
Ändringarna syftar bl.a. till att betona principen om barnets bästa. Genom 
ändringarna har regleringen av frågor om vårdnad, boende och umgänge tydligt 
knutits till barnkonventionens principer. I en övergripande bestämmelse slås fast 
att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla beslut som rör vårdnad, 
boende och umgänge. När beslut fattas skall hänsyn tas till barnets vilja med 
beaktande av barnets ålder och mognad.

4 Strategier för samverkan

4.1 Vardaglig samverkan
Barn och ungdomar med ett omfattande vårdbehov och där föräldrarna samtidigt 
behöver stöd i sitt föräldraskap är en viktig grupp för samverkan. Skolan och 
hemmet har ett gemensamt ansvar för barnens utveckling. För att skolan skall ha 
förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag krävs därför att samverkan med hemmet 
fungerar och att barnet får tillräcklig omsorg i hemmet. 

Stöd till familjen ges i första hand genom socialtjänstens öppenvårdsinsatser. Ett 
nära samarbete mellan alla inblandade kring ett sådant barn är en förutsättning 
för en framgångsrik vård och skolgång.

När samverkan sker beträffande en enskild individ kan bestämmelserna om 
sekretess utgöra ett hinder för vilka uppgifter som kan lämnas ut. Genom att den 
enskilde ger sitt samtycke till att uppgifter lämnas vidare kan detta bli möjligt 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 12 kap. 2 §). 

För att ha möjlighet att diskutera enskilda ärenden öppet krävs att 
vårdnadshavare har gett sitt samtycke till detta. Vårdnadshavaren kan när som 
helst ta tillbaka samtycket till sekretesslättnaden och om ärendet övergår från 
frivilliga råd- och stödinsatser till anmälan/utredning måste samtycket förnyas. 
Skulle vårdnadshavaren inte ge sitt samtycke till sekretesslättnad kan ingen 
information lämnas från socialtjänsten till skolan.

4.2 Samverkan kring placerade barn
Placerade barn och unga har samma rätt till utbildning och skolgång som andra 
barn och unga. För att den rätten ska säkras krävs samverkan mellan 
socialtjänsten och skolan. Placerade barns och ungas skolgång kan vara 
problematisk. Som grupp har dessa barn en hög risk för ogynnsam utveckling över 
tid. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för dessa barn senare i livet är 
hur de lyckas i skolan. 
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Frånvaron av ”skolmisslyckanden” har visat sig vara den starkaste skyddande 
faktorn för en gynnsam utveckling. Skolgången ska vara en högt prioriterad fråga 
för socialtjänsten. Det måste finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan skola och 
socialtjänst för att säkerställa en obruten skolgång för placerade barn och unga 
när placeringen medför skolbyte. Placerade barns skolgång och hälsa är ett 
gemensamt ansvar för Bildningsförvaltningen och Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen vid alla uppföljningar av ett placerat barn. 
Bildningsförvaltningen ska bevaka att det placerade barnet/eleven får den 
skolgång den har rätt till och medverka på uppföljning på individnivå. Stödet som 
ska ges till placerade barn och unga innebär inga tillkommande åtaganden för 
kommunen utan det bygger helt på rådande författningsreglering.

4.3 Samverkansvårigheter/förbättring 
I händelse av att en eller bägge parter upplever att det finns svårigheter eller ser 
möjligheter till förbättringar kring pågående eller nya samverkansformer, ska de 
tas upp i följande ordning. 

1. Lyftas med närmaste chef

2. Lyftas till verksamhetschef

3. Lyftas till styrgruppen för övergripande samverkan
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Inre kamerabevakning på Transtenskolan och Folkasboskolan

Ärendebeskrivning 
Kamerabevakning av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor blir allt vanligare både hos 
kommuner och fristående huvudmän. För att få sätta upp kameror i en skola behöver det finnas goda 
skäl.

Kameror används endast som komplement till andra trygghetsskapande insatser. Transtenskolan och 
Folkasboskolan arbetar aktivt mot hot och våld. Situationer där hot, våld, bränder, stölder eller 
liknande förekommer tas på stort allvar. Kamerabevakning är en del i det förebyggande 
säkerhetsarbetet i skolan och ett sätt att förhindra allvarliga incidenter.

Det har gjort en intresseavvägning, där vi vägt skolans behov och intressen mot det intrång i 
människors integritet som kamerabevakning innebär utifrån kamerabevakningslagen (2018:1200) 
och dataskyddsförordningen (GDPR).

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden besluta att införa inre kamerabevakning på 
Transtenskolan i Hallsberg och Folkasboskolan i Pålsboda.

Ärendet 
Kamerabevakning av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor blir allt vanligare både hos 
kommuner och fristående huvudmän. För att få sätta upp kameror behöver det dock finnas goda 
skäl.

Beslut om kamerabevakning på Transtenskolan och Folkasboskolan tas av skolhuvudman i 
bildningsnämnden utifrån kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR). 
Det har gjort en intresseavvägning, där vi vägt skolans behov och intressen mot det intrång i 
människors integritet som kamerabevakning innebär. Information om kamerabevakning. Skyltar ska 
finnas vid alla ingångar om att området är kamera bevakat. Information om hur vi hanterar 
kamerabevakning kommer även att finnas på skolans webbsida.

Kamerabevakningen avser ytor som inte är tillståndspliktiga. Det är ytor som huvudmannen inte 
behöver söka tillstånd för kamerabevakning av. Där ansvarar huvudmannen istället själv för att man 
följer reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen, se bifogad rutin med karta 
över kameraplacering.

Varför används kameror?
Kameror används endast som komplement till andra trygghetsskapande insatser. Transtenskolan och 
Folkasboskolan arbetar aktivt mot hot och våld. Situationer där hot, våld, bränder, stölder eller 
liknande förekommer tas på stort allvar. Kamerabevakning är en del i det förebyggande 
säkerhetsarbetet i skolan och ett sätt att förhindra allvarliga incidenter. Den senaste elevenkäten 
som gjordes utifrån trygghet, så fanns områden som skapade en otrygghet på skolorna. Dessa är 
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exempelvis korridorer och områden där elevskåp är placerade. Skadegörelser sker framförallt i 
korridorer och mot elevskåp. 

Flera åtgärder har tagits i syfte att motverka den otrygghet och skadegörelser som sker inom skolan 
lokaler. Utökad vuxennärvaro i form av rastvaktschema, vilket betyder att nästan alla pedagoger har 
tid som ”rastvakt” i sitt schema, vars uppdrag är att gå runt i skolans lokaler för att skapa trygghet 
och relationer. Alla medarbetare på skolan arbetar för att motverka otrygghet och skadegörelser 
inom skolans lokaler. 

Kameror kan även motverka brottslighet såsom exempelvis:
- Stölder
´- Skadegörelse
- Drogrelaterade brott
- Brott mot person
- Förhindra kränkande behandling och möjliggöra en trygg och säker skola utan våld, hot och 
kränkningar.
- Skydda särskilt dyrbar egendom såsom fastigheten med tillhörande inventarier.

Vem kan se materialet?
Skolans personal kommer inte åt det inspelade materialet, utan hanteringen innebär att endast 
behöriga kan få del av filmsekvenser, i första hand skolans rektorer. Det är bara på förekommen 
anledning som filmsekvenser tas ut, det förekommer ingen bevakning i realtid.

Kan bildmaterialet lämnas ut till andra?
Inspelat material omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att material från 
kamerabevakning inte får lämnas ut till andra än till brottsbekämpande myndigheter. En film kan 
lämnas till polisen om misstanke om brott finns eller om polisen begär att få se en film.

I utredningen kring inre kameraövervakning på Transtenskolan och Folkasboskolan har elevrådet och 
personalgrupper varit delaktiga och ställer sig positiva till insatsen. 

Att tillförsäkra barn och elever trygghet och studiero finns belagt i skollagen och i artikeln 12 i 
barnkonventionen har barn rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall Scharmer Jonas Bergman Wallin 

Förvaltningschef Verksamhetschef förskola-skola
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Bilagor
Barnkonsekvensanalys Transtenskolan

Barnkonsekvensanalys Folkasboskolan
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Barnkonsekvensanalys 
för barn 0-18 år 

 
 

  

    

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats 

Transtenskolan 

Planerad åtgärd/beslut 
Ange planerad åtgärd/beslut 

Kameraövervakning inomhus på skolan för att vi anser att detta är en åtgärd av flera som kan bidra till trygghet på 
skolan. Skolans bedömning om att ha kameraövervakning grundar sig bland annat på upprepade problem med 
skadegörelse och klotter, men också för att förebygga, förhindra och upptäcka förekomsten av kränkande 
behandling, på så vis skapar vi en tryggare skolmiljö för eleverna.  
 
Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas? 

Beslut om installation, drift och användning av övervakningskameror i skolans lokaler.  
 

Vilka barn berörs? 

Alla barn/elever som går på Transtenskolan årskurs 7–9 kommer beröras av beslutet. 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas 

Kameraövervakningen sker i syfte att förebygga, förhindra men också upptäcka förekomsten av kränkande 
behandling med mål om att skapa en tryggare skolmiljö för elever. I detta ingår också att förebygga och upptäcka 
skadegörelser och klotter mot skolans egendom. 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt 

En trygg skolgång är en av de absolut viktigaste faktorerna för en lyckad skolgång, kameraövervakningen är en av 

flera processer för att skapa en tryggare skolmiljö och processen är således utifrån barnets bästa. Elevrådet har 

varit delaktiga i processen, dessa är representanter från skolans olika klasser och ska därför också föra vidare 

synpunkter från klasserna.  
 

Har barnkonventionen påverkat arbetet med den planerade åtgärden/beslutet? 
 
Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras - det 
oberoende ögat som oavsett elevens status, förmåga att uttrycka sig i språk, tal och annat blir 
den oberoende part som kan bidra till ett klargörande av situation. 
 
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa. I det här fallet har även en risk och konsekvensanalys gjorts för att i möjligaste 
mån identifiera eventuella risker men också fördelar. 
 
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. I det här fallet handlar det om att 
kunna våga stå upp för sin rätt om så behövs oavsett eventuell diskrimineringsgrund. 
 
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. Även denna 
artikel har tagits i beaktande. I arbetet med framtagandet av underlaget till ett beslut om 
kameraövervakning inomhus har såväl elevråd, klassråd men även elevskyddsombud funnits 
med. 
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Vägledning till blankett 
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är 
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys 
 
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär 
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn, 
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen 
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som 
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen. 
 
Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12) 
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska 
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges 
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna. 
 
Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras. 
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. 
 
Mer information kring barnkonventionen hittar du på: 
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-
konvention_sfs-2018-1197  
 

Barnombudsmannens webbplats  
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/  
 
Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanaly
s.878.html 
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Barnkonsekvensanalys 
för barn 0-18 år 

 
 

  

    

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats 

Folkasboskolan 

Planerad åtgärd/beslut 
Ange planerad åtgärd/beslut 

Kameraövervakning inomhus i hus A. 
 

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas? 

Kameraövervakning inomhus i hus A. 
 
Vilka barn berörs? 

Elever från åk 4 till 9, de som har sin hemvist i A-huset. Även yngre elever då de besöker biblioteket och elever som 
går på fritids när de äter mellanmål. 
 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas 

Placeringen av kamerorna görs i samråd mellan rektor, huvudman, skyddsombud samt annan väsentlig personal så 
att den personliga integriteten hos elever och personal inte kränks. Korridorer, trapphus och andra allmänna 
utrymmen kameraövervakas. Lektionssalar, toaletter, omklädningsrum, matsal och administratörkorridoren 
övervakas inte och inte utrymmen i närheten av kurator och skolsköterska. Vid ytterligare utplacering av kameror 
längre fram ska integriteten för elever och personal vägas mot behoven på nytt. 
 

Kameraövervakning inomhus på Folkasboskolan är en åtgärd inom skolans arbete för att skapa en miljö som 

präglas av trygghet och lugn. Kameraövervakning kan förekomma av många anledningar, vi anser att detta är en 

åtgärd av flera som kan bidra till trygghet på skolan. Skolans bedömning om att ha kameraövervakning grundar 

sig bland annat på upprepade problem med skadegörelse och klotter, men även för att förebygga, förhindra och 

upptäcka förekomsten av kränkande behandling, på så vis skapar vi en tryggare skolmiljö för alla eleverna.  

 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt 

Alla barn/elever som vistas i A-huset berörs av denna åtgärd utifrån att de kan filmas/spelas in under deras tid i 
skolbyggnaden. Den kommer att gynna barnen utifrån att den kommer att bidra förebyggande till minskad 
skadegörelse och minskat antal kränkningar. Elevråden har varit med och tagit del av arbetet. 
 

Barnkonventionen har påverkat arbetet med den planerade åtgärden genom att vi anser att 
åtgärden stärker alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras. 
Grundtanken med åtgärden bedöms vara för barnets bästa. 
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Vägledning till blankett 
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är 
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys 
 
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär 
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn, 
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen 
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som 
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen. 
 
Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12) 
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska 
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges 
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna. 
 
Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras. 
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. 
 
Mer information kring barnkonventionen hittar du på: 
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-
konvention_sfs-2018-1197  
 

Barnombudsmannens webbplats  
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/  
 
Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanaly
s.878.html 
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Riktlinjer vid ny-, om- och tillbyggnad av förskola i Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning 
I samband med att den nya förskolan Äppellunden byggdes antogs 2016 ett ramprogram vid ny-, om- 
och tillbyggnad av förskola i Hallsbergs kommun. Arbetet med att bygga ytterligare en ny förskola på 
södra sidan i Hallsberg har startats och nu föreslår bildningsförvaltningen att dokumentet revideras 
utifrån de erfarenheter som gjordes i samband att Äppellunden byggdes samt att titeln på 
dokumentet ändras från ramprogram till riktlinjer.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna riktlinjer vid ny-, om- och 
tillbyggnad av förskola i Hallsbergs kommun.

Ärendet 
I samband med att den nya förskolan Äppellunden byggdes antogs 2016 ett ramprogram vid ny-, om- 
och tillbyggnad av förskola i Hallsbergs kommun. Arbetet med att bygga ytterligare en ny förskola på 
södra sidan i Hallsberg har startats och nu föreslår bildningsförvaltningen att dokumentet revideras 
utifrån de erfarenheter som gjordes i samband att Äppellunden byggdes samt att titeln på 
dokumentet ändras från ramprogram till riktlinjer. De viktigaste ändringar/tilläggen som föreslås:

- Förskolebyggnaden ska beakta hållbarhet och kvalitet i materialval
- Förskolegården ska planeras så att barnen har tillräckligt med skugga från start
- Solskydd över sandlådor
- Tillgång till vindskydd som skyddar från regn och blåst
- Minst tre egna rum per avdelning för att skapa goda förutsättningar för undervisning i större 

och mindre grupper
- Dimbar belysning och uttag för fönsterlampor
- Ateljé med utrustad diskbänk i barn och vuxenhöjd
- En ateljé per två avdelningar
- Ljudisolerade rum för möten och samtal samt ljudisolerat arbetsrum för personalen
- Möjlighet att dela in förskolegården i sektioner
- Barnvagnsförråd bör vara uppvärmda
- Matsal med möjlighet att dela in i två delar, gärna med skjutvägg som avdelare
-

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Kjell Gunnarsson

Förvaltningschef Administrativ samordnare
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1 Inledning
Detta dokument har tillkommit för att vara ett stöd för de förändringar av 
förskolelokaler som Hallsbergs kommun har framför sig. Inledningsvis beskrivs 
riktlinjernas syfte och fokus samt vad förskolans styrdokument säger om 
förskolans lokaler. Därefter följer en beskrivning av hur det går till när det blir 
dags för ny förskola, åtgärder, tidsperspektiv och komplexitet. Sedan följer 
riktlinjerna med dess fokusområden: barnperspektiv, lokalernas flexibilitet samt 
en god lärande- och arbetsmiljö för barn och personal.

2 Riktlinjernas syfte
Riktlinjerna:

 Är ett stöd för förvaltningen vid arbetet med ny-, om- och tillbyggnad av 
förskolor. 

 Är en handledning till ”Process vid byggprojekt”.

 Ger förutsättningar för hur man med hjälp av byggnader och närmiljö 
enligt vetenskap och beprövad erfarenhet skalar en trygg, säker och 
stimulerande arbetsmiljö, som stödjer barns lärande på bästa sätt.

3 Riktlinjernas fokus
Riktlinjerna har fokus på:

 Barnperspektivet.

 Lokalernas flexibilitet.

 En god lärande- och arbetsmiljö för barn och personal.

4 Förskolans styrdokument
Riktlinjerna utgår från styrdokument för förskolan. Styrdokumenten för förskola 
är bland annat läroplan för förskolan Lpfö 18 och 2010 års skollag.

5 God inne- och utemiljö
Skollagen beskriver att förskolelokalernas utformning ska vara en ”god miljö” och 
läroplanen anger på liknande sätt att förskolorna ska ha en god ”utemiljö”. Det är 
sedan upp till huvudmannen att definiera dessa begrepp vidare. 
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6 Flexibla, anpassningsbara lärmiljöer, som 
främjar tillgänglighet, trygghet och varierande 
arbetssätt

Styrdokumenten ställer stora krav på att hänsyn ska tas till barns olika behov. 
Barn ska ges stöd och stimulans, som anpassats för att väga upp skillnader i deras 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Styrdokumenten betonar att 
barnen ska kunna utvecklas så långt som möjligt som individer. Detta ställer stora 
krav på flexibla och anpassningsbara lärmiljöer, det vill säga lärmiljöer som 
främjar tillgänglighet, trygghet och varierande arbetssätt. 

7 Öppenhet mot och samverkan med närmiljön
Styrdokumenten fäster också stor vikt vid att barn ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden som samhällsmedborgare. Förskolan ska samarbeta med 
hemmen för att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling, till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (1 kap. 4 § 
SL). För att stödja detta synsätt måste lärmiljöerna samverka med närmiljön både 
genom en öppenhet kring att dela byggnaderna och utemiljön med andra 
verksamheter, men också genom att kunna utnyttja närliggande resurser för att 
skapa naturliga mötesplatser i samhället. 
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8 Riktlinjerna – Så vill vi ha förskolan!
Vid planering av förskolor är det viktigt att våga tänka nytt och samtidigt ska allt 
vara väl genomtänkt. Ny-, om- och tillbyggnader ska omfatta förskolans totala 
miljö – både den inre och yttre miljön, det vill säga även inredning, möblering och 
lekytor. 

8.1 Allmänt om förskolebyggnaden
Allmänt om förskolebyggnaden. Den ska:

 Anpassas så att den följer och når Hallsbergs kommuns nyckeltal för 
lokalyta per förskolebarn, det vill säga 10 m2/barn (BRA), och vad gäller 
utemiljön 40 m2/barn.

 Ha möjlighet att dela i smågrupper och använda lokalerna effektivt.

 Erbjuda plats för pedagogiska lärmiljöer, kreativitet, nytänkande, 
laborativa miljöer, motivation, lust, rörelse, flexibilitet, beakta hållbarhet 
och kvalitet i materialval och stödja användningen av IT-verktyg.

 Utformas för att möta variationer av lärsituationer. Lärmiljöerna ska 
utformas så att de känns trygga och skapar förutsättningar för 
nolltolerans mot kränkning och mobbing.

 Möjliggöra tillgänglighet för alla.

När det gäller konstnärlig utsmyckning är det viktigt att verksamheten för 
utrymme för delaktighet. (Önskemål en procent av totalsumman)

8.2 Pedagogik – Barnperspektiv

8.2.1 Den sociala miljön
Hallsbergs kommuns syfte med verksamhetsidén för förskolan är att den ska leda 
till en högre måluppfyllelse och en utveckling av ledarskapet hos rektor och 
pedagoger. Idén består av tre punkter, som lyfts fram ur lokala och nationella 
styrdokument:

 Inre motivation och lust att lära

 Delaktighet och medskapande

 Helhetssyn

Alla ska känna lust att lära, vara delaktiga i arbetet och få sina kunskaper och 
färdigheter insatta i ett sammanhang. Verksamhetsidén ställer stora krav på att 
miljön speglar och skapar lust, motivation och medskapande för barn och elever i 
allt arbete som genomförs.

Barn lär och utvecklas ständigt, både i fysiska och digitala miljöer. Därför ska den 
fysiska miljön stödja och skapa förutsättningar för den digitala miljön och den ska 
även vara anpassad för att stödja skapande, musik, rörelse och drama. 
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8.2.2 Informations- och kommunikationsteknologi – IKT (IT-verktyg)
Viktigt är att allt lärande erbjuds i utmanande och stärkande lärmiljöer som skapar 
förutsättningar för ett aktivt, kreativt, engagerat deltagande i ett globalt 
nätverkssamhälle.

Den snabba förändringstakten inom IT ställer stora krav på att byggprojektledaren 
håller sig informerad om Hallsbergs kommuns IKT-strategier, vilken ständigt måste 
uppdateras för att möta nya behov och nya krav. 

8.2.3 Arbetssätt
Riktlinjerna ska erbjuda öppna och flexibla arbetsmiljöer och ge stöd i att 
åstadkomma kreativa, nytänkande och kvalitativa lokaler för all verksamhet som 
rör förskola. 

8.2.4 Utomhus
Byggnadernas utemiljö är en viktig del i förskolans lärmiljö. Här skapas möjlighet 
för uterum för alla årstider – kanske i form av amfiteatrar, rum under tak, 
vattenlek eller liknande. De skiftande naturtyperna ska tas tillvara för både lek och 
lärande. Naturliga material och element bör användas som bas för de lekområden 
som skapas. Hälsa, natur och miljö kan ligga som grund för lärandet och 
förståelsen av en helhet. 

Det är viktigt med en dialog mellan berörda förvaltningar om hur gården ska 
användas och hur den ska skötas. Utemiljöerna bör planeras så att barnen får 
tillräckligt med skugga redan från det att förskolan tas i bruk. Man bör till exempel 
planera för buskar och träd som kan skapa skugga och bygga solskydd över 
sandlådor. Skärmtak och vindskydd som skyddar från regn och blåst är också 
viktiga för möjligheten till verksamhet utomhus, till exempel att äta mellanmål 
ute. Utemiljön ska vara tillgänglighetsanpassad. Det ska finnas god belysning 
utomhus så att barnen kan vara ute även under den mörka årstiden. Beroende på 
gårdens förutsättningar och verksamhetens behov kan det också vara aktuellt att 
dela av gården i mindre gårdar för att underlätta överblickbarheten. Riktlinjerna 
sätter fokus på fyra områden inom utemiljö:

 Situationer i social gemenskap
Det är viktigt att alla barn känner sig trygga, känner att de tillhör en 
gemenskap och att de lär sig att känna empati och ta ansvar. Miljön ska 
uppmuntra till aktiviteter som skapar detta. 

 Aktivering av alla sinnen
Det är viktigt att miljön ger upplevelser och inbjuder till roliga aktiviteter. 
Barnen ska även få känsla av att de kan påverka miljön och vara delaktig i 
de.

 Plats för rörelse
Miljön ska inbjuda till rörelse och fart. Det måste finnas plats för rörliga 
aktiviteter. Den ska också erbjuda balans- och teknikövningar för 
utvecklingen av barnets motorik.
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 Stimulering av kreativitet
Miljön ska inbjuda till skapande och erbjuda en variation av 
skapandematerial. Det ska vara en miljö som går att utforska och bli 
utmanad av över tid.

 IKT
Tillgång till trådlöst nätverk på förskolans utegård.

8.2.5 Interiör
Genom val av inredning kan man skapa flexibla mötes- och arbetsplatser för både 
sittande och stående arbete, inredningen ska skapa utrymme för olika situationer 
och behov. Här följer exempel på inredning som kan bidra till det:

 Skärmväggar
Flyttbara, enkla väggar för att skapa smårum i rummet.

 Flyttbar förvaring
Med denna möjlighet kan man flytta sin arbetsplats och ändå ha med sig 
det viktigaste materialet. Man kan också använda exempelvis hyllsystem 
för att avskärma en grupp. 

 Lättflyttade möbler
Om möblerna lätt kan flyttas gör man snabbt om lokalen från enskild 
arbetsplats till grupp- och samlingsrum. Stolar, bord och hyllor kan ha hjul 
och skärmar ha bra handtag så att alla kan hjälpas åt att snabbt ge 
rummet en annan karaktär.

8.2.6 Avdelningen
Avdelningen ska vara en trygg bas i byggnaden, där barnen känner styrkan av att 
vara i sin enhet. Avdelningen är platsen för kärnverksamheten och den ska kunna 
varieras beroende på lärsituation. Gemensamma ateljéer och ett skötrum per två 
avdelningar. Varje avdelning ska beslut av minst tre egna rum för att skapa goda 
förutsättningar för undervisning i större och mindre grupper. 

8.3 Flexibilitet
I riktlinjerna ingår att skapa en flexibel lärmiljö som kan anpassas till ändrade 
förutsättningar i tid och rum. Det här menas med en flexibel lärmiljö:

 Lärmiljön ska stödja pedagogik och arbetssätt. Den ska kunna förändras i 
takt med samhällsförändringar där inte minst snabb teknikutveckling 
ställer stora krav på förskolans verksamhet.

 Det ska finnas variation i den fysiska miljön så att man kan välja att sitta i 
allt från en stor samling till ett eget krypin för reflektion och avkoppling. 

 Lärmiljön ska kunna följa förändrade åldersstrukturer på barn och elever 
över tid, det vill säga efter olika verksamheters behov.

 Lärmiljön ska kunna anpassas till följd av ändrade organisationsstrukturer, 
till exempel ökning eller minskning av antalet avdelningar.
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 Det är viktigt att se hur man kan samverka och vara flexibel inför sin 
närmiljö. Det vill säga att se till närsamhällets förutsättningar och hur man 
kan utnyttja dess resurser. Kanske finns det en närhet till andra lokaler 
som kan erbjuda kök, idrottshall eller liknande.

 Möjligheten att anpassa rum och avdelningar med innerväggar som inte 
är bärande.

8.4 En god lärande- och arbetsmiljö för barn och personal

8.4.1 Allmänt på förskolan
 Alla verksamhetsdörrar ska ha glaspartier.

 Alla dörrar ska förses med klämskydd. Undantag är dörrar som alltid är 
låsta.

 Anordning för uppvärmning anpassas för förskolemiljö.

 Genom rätt val av golv-, vägg- och takmaterial ska god ljuddämpning 
garanteras (dra upp golvmattan en bit upp på vägg). 

 Det ska finnas bra solskydd på fönster och alla fönster ska vara av 
okrossbart glas, gärna låga fönster med sittbänkar i fönstren.

 Avdelningarna ska vara utrustade med diskbänk, över- och underskåp i 
vuxenhöjd. 

 Fasta förvaringsskåp ska finnas på varje avdelning. Förrådsutrymmen ska 
finnas i nära anslutning till lekmiljöerna. 

 Det ska finnas möjlighet till vila för barnen. Det kan finnas olika lösningar 
för detta, man måste dock tänka på att det system man väljer är lätt att 
hantera, lätt att hålla rent och att det finns förvaringsutrymmen till filtar, 
madrasser och kuddar. Barn som sover ute ska göra det på en skyddad 
plats, under tak, tillgänglig och väl synlig från avdelningen.

 All belysning ska vara dimbar. Det ska finnas uttag för fönsterlampor.

 Väggkontakterna och strömbrytare ska sitta 120 centimeter upp på 
väggen, över färdigt golv. Det ska vara ett väl genomtänkt antal eluttag i 
rummen.

 I anslutning till avdelningar ska det finnas en ateljé med tillgång till vatten, 
utrustad med diskbänk i vuxenhöjd och barnhöjd (50 centimeter). En 
ateljé per två avdelningar. 

 I varje skötrum ska finnas utrymme för vattenlek, med golvbrunn.

 Bildningsförvaltningens IKT-strategi och trådlösa standard ska följas.

 Undvik säkerhetsfällor – brand, inbrott med mera.
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 Förskolan ska vara försedd med larm/kortsystem så att dörrar kan låsas 
automatiskt.

 Dokumentationsvägg ska finnas till alla avdelningar.

8.4.2 Ljud, ljus och luft samt byggmaterial, ytmaterial och inredning
Förskolan är en arbetsplats som omfattas av arbetsmiljölagen. Aktuella riktlinjer 
för ljud, lus och luft måste följas. Tips om hur bullernivån kan minskas genom god 
planering redan från början finns i boken Ljudlig miljö som ges ut av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR).

Vad gäller giftfri förskola så bör Naturskyddsföreningens checklista följas. Det är 
viktigt att välja byggmaterial som är beprövat och idag betecknat som giftfritt. 
Vidare ska inredning och ytmaterial vara lätta att rengöra och textilier ska kunna 
tvättas. 

8.4.3 Entré
Alla förskolor ska ha en tydlig och välkomnande entré som ger en känsla av 
verksamhetens karaktär. Här finns information om vad som händer, praktisk 
information om byggnaden samt föreskrifter. Entréer förses med skärmtak och 
vindfång. Det ska också finnas separata skärmtak för barns möjlighet att 
sova/vistas ute skyddade från nederbörd och blåst. 

 Entréerna ska i möjligaste mån vara stora och flexibla.

 En entré ska täcka max två avdelningar.

 Entréerna ska utformas så att obehöriga inte obemärkt kan komma in.

 Utanför entréer ska det finnas skrapgaller och vattenutkast. Vägen mot 
entrén ska vara hårdgjord för att man inte i onödan ska dra in smuts. 
Marken under vattenutkastet måste vara sådan att det inte uppstår 
lervälling eller stora vattenpölar där, alltså dränering.

 Ytterst ska finnas en groventré där man tar av blöta ytterkläder och 
skor/stövlar samt golvbrunn/tvättho för enklare rengöring.

 Avfuktningsskåp/torkskåp ska finnas och vara placerade i groventrén.

 Toalett ska finnas i anslutning till groventrén, alternativt med ingång 
direkt utifrån.

 Plats för skärmar med el- och internetanslutning för närvarosystem.

8.4.4 Kapprum
Kapprummen ska finnas i anslutning till entréerna. Kapprummen ska vara flexibla 
så att de kan anpassas efter barnens behov. I kapprum/hall ska det finnas 
klädhängare och förvaringsfack. Här ska också finnas plats för personalens 
arbetskläder. Kapprummen ska rymma påklädningsbänkar och man måste kunna 
ta sig fram i rummet även om någon sitter på bänken för att hjälpa ett barn.
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I anslutning till groventrén ska en toalett kunna nås från gården. För förskolebarn 
behövs en praktisk grovdel med torkmöjligheter och klädförvaring samt möjlighet 
att spola av skor och leriga kläder innan man kommer in.

8.4.5 Utformning av skötrum
 Skötrum och barntoaletter bör vara placerade mellan två avdelningar.

 Två toaletter i varje skötrum av barnstorlek.

 Skötborden ska ha ho och vara elektriskt höj- och sänkbara till golv.

 Skötrum ska om möjligt ha öppningsbart fönster.

 Handfat behövs på toaletterna (förutom de som ligger i skötrummet) 
samt en tvättränna i skötrummet (höjd 50 centimeter över golv).

 Kranarna ska inte vara sensorstyrda i tvättrännan.

 Halva toalettdörrar är bra för små barn, alternativt fönster i dörren, 
placerade i vuxenhöjd.

 Inga trösklar ska finnas.

 Belysningen i dessa rum bör vara sensorstyrd.

8.4.6 Personal
 Det ska finnas ett gemensamt personalrum på förskolan.

 Det ska finnas plats för ytterkläder, värdefackskåp, toaletter och 
duschrum.

 I personalrummet ska finnas diskbänk, mikrovågsugn, kylskåp och 
diskmaskin.

 Eluttag med väggfast timer för kaffebryggare och vattenkokare.

 Rum för möten och samtal samt arbetsrum för personalen. Rummen ska 
vara ljudisolerade (sekretessnivå).

8.4.7 Förråd/förvaring
 Centralt förråd för pedagogiskt material, säsongsmaterial med mera. 

 Förråd för hygientekniska produkter måste ligga i anslutning till 
transportentré/varuintag, får inte tas genom köket. 

8.4.8 Utemiljö
Utemiljön ska anpassas till en ändamålsenlig och åldersanpassad förskolegård. 

8.4.9 Utformningen
 Barnens utemiljö ska vara väl skild från biltrafik och transporter till och 

från förskolan. 

 Viktigt att det finns både mjuka och hårda ytor att vara på.

 Tillgång till vatten.
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 Tillgång till skugga.

 Staket ska vara minst 1,20 meter högt, tvärstag monteras utanför. 

 På stora förskolor ska gården kunna delas in i sektioner.

8.4.10 Lek
 Solavskärmning måste finnas på gården.

 Hårdgjorda ytor för cykelslingor.

 Förråd för förskolans/barnens barnvagnar. Placeras nära entréerna.

 Barnvagnsförråd bör vara uppvärmda.

 Förråd för leksaker och annat utematerial.

8.4.11 Städutrymmen
 Utslagsvask med slangkoppling för att man enkelt ska kunna fylla hinkar 

med mera.

 Hyllor på väggarna för toalettpapper, handdukar och annat material. 

 Här ska rymmas städvagn, städmaskin och en person samtidigt.

 Tvättmaskin (inköp görs i samråd med städavdelningen).

 Tillgång till klädskåp och låsbart skåp för personliga tillhörigheter, här eller 
på annat ställe i byggnaden.

 Eluttag.

8.4.12 Tvättmaskin
Någonstans i huset ska det finnas tvättmaskin och torktumlare, främst för 
avdelningarnas och kökets behov. 

8.4.13 Måltidshantering
Förskolor utrustas med mottagningskök eller tillagningskök.

8.4.14 Kök
 Köket får inte vara långsmalt. Oftast arbetar bara en person i köket, så det 

måste vara lättarbetat. Man ska inte behöva flytta på varor eller vagnar 
för att komma fram. Det måste finnas gott om avställningsytor.

 Hyllor och väggskåp ska inte sitta lika högt som enligt svensk 
hushållsinredningsstandard. Normalt har man inga arbetsytor under 
hyllorna/skåpen.

 Diskmaskinen ska ha automatisk huvöppning och Eco spray i fördisken. I 
anslutning till diskmaskinen ska det finnas doseringsanläggning för 
maskindiskmedlet samt diskspolslang. Diskrummet ska ha rostfria bänkar. 

 Det måste finnas eluttag och plats för matvagn/matvagnar.
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 Diskrummet ska även vara tillgängligt för den pedagogiska personalen på 
förskolan. Därför behövs en separat ingång till diskrummet, då icke 
kökspersonal inte får gå in i tillagningsköket, där även diskvagnar ska stå. 

 I köken ska golv under skåp och bänkar vara släta och ha ordentligt fall 
mot golvbrunn. På de fria golvytorna får golvbrunnarna däremot inte ha 
för kraftigt fall. 

 Golvbrunnslocken ska vara lägga att lyfta med hjälp av lyftkrok som ska 
skicka med av leverantören. 

 Det måste finnas plats för förvaring av torrvaror samt väl tilltagna kylar 
och frysar samt plats och uppladdning av mjölkliftar.

 Servering av mat till barnen kan se lite olika ut beroende på om de äter i 
matsal eller på avdelning. Viktigt att förbereda så att detta följer regler 
om hantering av varm mat. 

 Det är bra om barnen har möjlighet att se vad som händer i köket, alltså 
hur matlagningen går till.

 Leveranser som inte är till köket får inte passera köket.

 Kökspersonalen ska ha kontor med datoruppkoppling, egen toalett, 
tillgång till dusch och omklädningsrum med delbart klädskåp, alternativt 
två skåp per person.

8.4.15 Sophantering
Soprum eller sophus med plats för källsortering. Bör ligga i anslutning till köket. 
Tänk på att mycket avfall med lukt finns på en förskola. 

8.4.16 Matsal
Matsalen ska rymma minst hälften av förskolans barn och personal samtidigt. 
Serveringsdisk där barnen kan hämta mat själva. Serveringsdisken placeras så att 
den kan fyllas på från köket. Jalusi som avgränsar köket ska finnas. Matsalen ska 
ha bra ljusinsläpp. På större förskolor bör matsalen delas i två delar för att 
minimera buller och skapa en lugn måltidsmiljö. Gärna skjutvägg som avskiljare 
för att skapa möjlighet för större sammankomster/föreläsningar.

8.4.17 Lämning/hämtning
Väl tilltagen parkering vid lämning och hämtning av barn med olika in- och 
utfarter. Övriga transporter sker på separat varuintag.

Risk- och konsekvensanalyser bör göras kontinuerligt.

Ta med i flyttprocessen planering – tidsåtgång – magasinering.
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Datum

2016-11-22
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

21/BIN/214
Sida

13(13)

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska 
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska gå från en helhetssyn 
på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 
I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar.” Lpfö18
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Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17

9

21/BIN/48
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/BIN/48 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 18 maj redovisas ärenden om kränkande behandling enligt 
skollagen 6 kap 10 § skollagen till huvudman perioden 2021-05-18 – 2021-06-14.

På beredningsutskottets sammanträde 2 juni sker en delredovisning till huvudman.

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

Ärendet 
Enligt skollagen 6 kap 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn 
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 
skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring uppgivna kränkningar är enligt delegationsordningen för bildningsnämnden, 
position 2.15 – 2.17 delegerat till olika funktioner, såsom rektor eller skolchef.

På bildningsnämndens sammanträde 15 juni redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2021-05-18 – 2021-06-14.

På beredningsutskottets sammanträde redovisas också hittills inkomna anmälningar till huvudman 
om kränkande behandling.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Bildningsförvaltningen

Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson

Förvaltningschef Administrativ enhetschef

Bilagor
Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-05-18 – 2021-06-14
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Id Status Förskole- eller skolenhet Datum för händelse Plats för händelse Utsättarens Förskole- eller skolenhet Kategori

230540 Arkiverat Stocksätterskolan  (Annat) 2021-04-19 02:00 Matsalen 1: Elev 1: Stocksätterskolan  (Annat) Verbal

232317 Arkiverat Stocksätterskolan  (Annat) 2021-04-23 02:00 Skolgården; Klassrum 1: Elev 1: Stocksätterskolan  (Annat) Verbal

236226 Arkiverat Folkasboskolan (Annat) Fritids 1: Elev 1: Folkasboskolan (Annat) Trakasserier

229011 Avslutat Sköllersta skola (Annat) 2021-02-18 01:00 Kapprum 1: Elev 1: Sköllersta skola (Annat) Fysisk

232931 Avslutat Transtenskolan (Annat) 2021-04-26 02:00 Kapprum	; Utanför SYV 1: Elev 1: Transtenskolan (Annat) Fysisk

233682 Avslutat Stocksätterskolan  (Annat) 2021-04-29 02:00 Skolgården 1: Elev 1: Stocksätterskolan  (Annat) Verbal

237858 Avslutat Transtenskolan (Annat) 2021-05-18 02:00 Korridor; I trappan utanför SYV 1: Elev 1: Transtenskolan (Annat) Fysisk

237859 Avslutat Transtenskolan (Annat) 2021-05-18 02:00 Korridor; Trappan utanför SYV 1: Elev 1: Transtenskolan (Annat) Fysisk

237864 Avslutat Transtenskolan (Annat) 2021-05-18 02:00 Korridor 1: Elev 1: Transtenskolan (Annat) Fysisk

237868 Avslutat Transtenskolan (Annat) 2021-05-18 02:00 Korridor 1: Elev 1: Transtenskolan (Annat) Verbal

237871 Avslutat Transtenskolan (Annat) 2021-05-18 02:00 Korridor 1: Elev 1: Transtenskolan (Annat) Verbal

240396 Avslutat Transtenskolan (Annat) 2021-05-21 02:00 Korridor 1: Elev 1: Transtenskolan (Annat) Text/bild

241073 Avslutat Transtenskolan (Annat) 2021-05-25 02:00 Klassrum 1: Elev; 2: Elev
1: Transtenskolan (Annat); 2: 

Transtenskolan (Annat)
Verbal

Page 63 of 64



Datum 2021-05-27 1 (1)

Bildningsförvaltningen 

Hemsida E-post Organisationsnummer
Hallsbergs kommun www.hallsberg.se bildningsförvaltningen@hallsberg.se 212000-1926
Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro
694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 577-3338

Bildningsförvaltningen
0582-68 50 00 vx
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § skollagen, 2021-05-18 – 2021-
06-14, blankett
Fredriksbergskolan har skickat in en anmälan. Anmälan gäller en elev som känner sig kränkt av andra 
elever på skolan. Kränkningarna ska ha skett en tid. Samtal har förts med de inblandade eleverna och 
uppföljningssamtal har planerats in. Vårdnadshavare är informerade. 
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