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  Bildningsnämnden 

Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga 
 

Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare
Ines Hadziosmanovic, Ekonom
Jonas Bergman Wallin, Tf förvaltningschef

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Aminatu Bello (S)
Per Anders Thor (S)
Jamal Bayazidi (S)
Linus Andersson (S)
Tomas Wetterberg (V)
Andreas Zakrisson (C)
Sawpon Reza (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Vakant . (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Siw Lunander (S)
Theres Andersson (S), vice ordförande
Ulrika Björklund (M), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Martin Pettersson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
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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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2 - Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 
för bildningsnämnden (21/BIN/46)

Föredragande Ines Hadziosmanovic, 
Jonas Bergman Wallin 

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse och bokslut år 2020 för 
bildningsnämnden.
Rapporten biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde den 9 februari 2021.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 2 2021) 
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 9 februari.
Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 9 februari.
Expedieras till
Ekonomiavdelningen
 Bildningsförvaltningens ekonom
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3 - Återrapportering av den interna 
kontrollen år 2020 (20/BIN/26)

Föredragande Jonas Bergman Wallin 

Ärendebeskrivning
Återrapportering av intern kontroll som har genomförts under år 2020.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 3 2021) 
Siw Lunander (S) understryker att många kontroller inte är utförda.
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att 
1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2020 
godkänns 

2. Bildningsförvaltningens förslag att följande kontroller återkommer i 2021 års interna 
kontrollplan, Attester, Inköp, Skol- och barnomsorgspeng, Personliga utlägg, Utdrag ur 
belastningsregistret, Kompetens undervisande personal, Delegationsordning, Garanterad 
undervisningstid, Ökad skolnärvaro, Tema samt Extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram, godkänns.

3. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2020 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Intern kontroll 2020 helår
 Intern kontroll 2020 helår bildningsförvaltningen

Expedieras till
Ekonomiavdelningen
 Ekonomisekreterare bildningsförvaltningen
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4 - Budget 2021 samt flerårsplan 2022 och 
2023 (20/BIN/25)

Föredragande Ines Hadziosmanovic, 
Jonas Bergman Wallin 

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 9 februari 2021 ska beslut fattas om hur förvaltningens behov 
ska prioriteras/inrymmas i den ram som nämnden tilldelats.

Förslaget till mål och budget 2021 och flerårsplan 2022 - 2023 för bildningsnämnden, förslag till 
”Riktlinjer – Köregler – Avgifter för förskola och fritidshem” för 2021 samt förslag till kulturskolans 
avgifter för 2021, enligt bilaga.

Beslutsunderlag biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde 9 februari 2021.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 4 2021) 

Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 9 februari.

Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 9 februari.
Expedieras till
Ekonomiavdelningen
 Bildningsförvaltningens ekonom
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5 - Utökning av förskola och placeringsbehov 
(21/BIN/76)

Föredragande Jonas Bergman Wallin, 
Kjell Gunnarsson 

Ärendebeskrivning
Tillförordnad förvaltningschef Jonas Bergman Wallin och administrativ samordnare Kjell 
Gunnarsson redogör för placeringsläget och inrättandet av tillfällig förskola i centrala 
Hallsberg.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 5 2021) 
Kjell Gunnarsson informerar utskottet om placeringsbehov under våren 2021. Under våren 
kommer en avdelning att öppnas i Öppna förskolans lokaler på Västra skolan. Öppna 
förskolan kommer att ha mycket uteverksamhet när verksamheten kommer igång igen. En 
avdelning kommer att höra till förskolan Gullvivan i Pålsboda, men vara belägen i en lokal 
på Falkvägen. Verksamheten beräknas kunna starta där vid månadsskiftet februari/mars. 
Det finns behov av fler förskoleplatser i Hallsbergs tätort framöver. Ett långsiktigt arbete 
pågår för när barnen i förskolan ska börja skolan. 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Utökning av förskola och placeringsbehov
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6 - Betygsuppföljning åk 9 (21/BIN/77) Föredragande Jonas Bergman Wallin 

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden har som mål att antalet elever som blir behöriga till gymnasiet ska öka. 
Det är höstterminens betyg i skolår 9 som ligger till grund för elevens ansökan till 
gymnasiet. Slutlig antagning görs på avgångsbetyget. Behörigheten vid betygsättningen 
höstterminen 2020 låg på 
62 procent i Hallsbergs kommun. Det rör sig om totalt 58 elever och av dessa har 32 elever 
F i ett av de ämnen (svenska, engelska och matematik) som krävs för behörighet till ett 
yrkesprogram inom gymnasieskolan. 

På vårterminen i skolår 8 var andelen betyg med streck (-) eller F på Transtenskolan 24,51 
procent, och på Folkasboskolan 13,37 procent. Motsvarande andel för höstterminen skolår 
9 var på Transtenskolan steck (-) eller F 21,14 procent. Motsvarande andel på 
Folkasboskolan streck (-) eller F 14,01 procent.

Tillförordnad förvaltningschef har den 13 januari haft avstämningar med rektorer och 
representanter för elevhälsan vid de bägge enheterna för vårterminens fortsatta arbete
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 6 2021) 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Han har haft avstämningsmöte med rektorer och 
elevhälsan för att se hur man arbetar med eleverna som inte når målen. Det finns planer för 
alla elever. De nationella prov är borttagna innevarande läsår, men Skolverket kommer att 
tillgängliggöra andra slags prov som kan fungera som bedömningsunderlag istället. Lovskola 
ordnas på höstlov, sportlov och påsklov. 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Betygsuppföljning åk 9
 Betyg åk 8 vt20 Transtenskolan
 Betyg åk 9 ht20 Transtenskolan
 Betyg åk 8 vt 20 Folkasboskolan
 Betyg åk 9 ht20 Folkasboskolan
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7 - Information Statsbidrag (21/BIN/74) Föredragande Kjell Gunnarsson 

Ärendebeskrivning
Administrativ samordnare Kjell Gunnarsson redogör för förvaltningens arbete med ansökan 
och uppföljning kring riktade statsbidrag.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 7 2021) 
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 9 februari.
Förslag till beslut
Ärendet behandlas och beslutas på nämndens sammanträde 9 februari.
Beslutsunderlag 

 Information Statsbidrag
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8 - Verksamhetsrapport 2020:05 (21/BIN/73) Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning
Verksamhetsbesök har genomförts på Folkasboskolan i Pålsboda, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats av nämndsekreterare Jenny Andersson, enligt bilaga.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att verksamhetsrapporten för 
Folkasboskolan godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsrapport 2020:05, Folkasboskolan

Expedieras till
Rektor Folkasboskolan
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9 - Beslut om gallring av fysiska handlingar 
som förvaras i digitalt arkiv (21/BIN/75)

Föredragande Jonas Bergman Wallin 

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommuns ärendehantering sker i ärendehanteringssystemet Platina men 
kommunens förvaltningar har även andra verksamhetssystem där handlingar förvaras. 
Sedan digital ärendehantering infördes i kommunen har kommunens ärenden diarieförts 
digitalt i ärendehanteringssystemet och handlingar har även förvarats fysiskt i 
pappersakter. Eftersom de handlingar som inkommer som fysiska handlingar minskar 
betyder det i praktiken att allt fler digitala handlingar skrivs ut enbart för att förvaras i det 
fysiska diariet.

Kommunen har, i samarbete med övriga Sydnärkekommuner, upphandlat ett e-arkiv. 
Förvaltningen ser därför inte att det finns någon anledning att förvara handlingar fysiskt 
längre utan föreslår att handlingarna förvaras digitalt och att verksamhetssystemen ska 
anses vara närarkiv.

Beslutet behöver tas i samtliga nämnder för att hela kommunen ska kunna gå över till att 
förvara handlingar digitalt. Flera av nämnderna har vissa verksamhetssystem där de redan 
idag förvarar handlingar endast som digitala dokument så det här beslutet blir ett led i att 
fortsätta den påbörjade digitaliseringen i kommunen.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 9 2021) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.
Förslag till beslut
Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
1. att inkomna/upprättade fysiska handlingar skannas och originalen därefter gallras vid 
inaktualitet
2. att handlingar som upprättats eller inkommit digitalt inte längre behöver skrivas ut för 
att även förvaras som fysiska handlingar
3. att handlingar som behöver sparas i fysiska originalhandlingar på grund av bevisbörda 
eller enligt lag även fortsättningsvis ska förvaras både digitalt och fysiskt
4. att beslutet gäller alla ärenden som är registrerade från och med 2021-01-01
5. att informationshanteringsplanen vid nästa revidering ska innehålla dessa tillägg samt 
hänvisa till det tagna beslutet
6. att inskannade handlingar som ska bevaras sparas i ett av riksarkivet godkänt filformat 
(Riksarkivet RA-FS 2009:2)
Beslutsunderlag 

 Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt arkiv
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10 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut under perioden 2020-12-15 - 2021-02-08 presenteras på nämndens 
sammanträde 9 februari.
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11 - Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17 
(21/BIN/48)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
På bildningsnämndens sammanträde den 9 februari redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman perioden 2020-12-15 – 2021-02-08.

På beredningsutskottets sammanträde redovisas också hittills inkomna anmälningar till 
huvudman
om kränkande behandling.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 11 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
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12 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 12 2021) 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
 - Avtalsförhandlingar pågår med Sydnärkes utbildningsförbund.
 - Sommarutställningen 2021 planeras att kunna genomföras efter då gällande 
rekommendationer/restriktioner.
Lokalplanering
IT
 Bildningsförvaltningen kommer att annonsera om en ny IT-tekniker inom kort.
Information från förvaltningen
 - Intervjuer för rektor Stocksätterskolan är planerade till vecka 5. 
 - Catharina Lindvall-Scharmer blir ny förvaltningschef på bildningsförvaltningen. Hon 
tillträder 19 april.
Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
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13 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden informeras om inkommande/utgående skrivelser 2020-12-15 - 2021-02-
08.
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14 – Övriga frågor Föredragande  
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15 – Sammanträdets avslutning Föredragande Ordförande 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-01-19 Dnr: 20/BIN/26

Återrapportering av den interna kontrollen år 2020

Ärendebeskrivning 
Återrapportering av intern kontroll som har genomförts under år 2020.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att 
1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2020 godkänns 

2. Bildningsförvaltningens förslag att följande kontroller återkommer i 2021 års interna kontrollplan, 
Attester, Inköp, Skol- och barnomsorgspeng, Personliga utlägg, Utdrag ur belastningsregistret, 
Kompetens undervisande personal, Delegationsordning, Garanterad undervisningstid, Ökad 
skolnärvaro, Tema samt Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, godkänns.

3. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2020 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. Det är varje 
nämnds ansvar att årligen anta en intern kontrollplan. Den interna kontrollen avser ekonomiska, 
administrativa och övriga rutiner samt beslut i verksamheter inom bildningsnämnden. Kontrollplanen 
visar vilka områden och rutiner som kontroll ska göras på under ett år. Planen är uppdelad i fyra 
övergripande områden: ekonomi, personal, administration och verksamhetsspecifik. Förvaltningen 
rapporterar utfallet av interna kontroller som har genomförts under första halvåret till nämnden i 
samband med behandling av delårsrapporten. I samband med nämndens behandling av 
verksamhetsberättelsen rapporterar förvaltningen en sammanställning över resultaten av årets 
interna kontroller.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Lena Wahlman

Tf. förvaltningschef Ekonomisekreterare

Bilagor
Internkontroll rapport helår 2020 Bildningsförvaltningen
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Bildningsförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020 2(37) 

Innehållsförteckning 

1 Internkontroll i Hallsbergs kommun ................................................................................................................................................... 3 

1.1 Styrande dokument .............................................................................................................................................................................................. 3 

1.2 Organisation ........................................................................................................................................................................................................ 3 

1.3 Riskbedömningsmatris ......................................................................................................................................................................................... 4 
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2.3 Område: Administration ..................................................................................................................................................................................... 20 

2.4 Område: Verksamhetsspecifik ............................................................................................................................................................................ 25 
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun 

1.1 Styrande dokument 

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation 
med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens 
rapporteringsskyldighet. 
Av riktlinjerna framgår följande: 

• Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. 
• Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta 

om sådana. 
• Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen. 
• Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och 

kommunstyrelsen. 
• Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda 

interna kontrollplanen. 
• Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års 

granskning/uppföljning av den interna kontrollen. 

1.2 Organisation 

Enligt riktlinjerna punkt 1.2 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta 
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens 
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. 
Vidare framgår av punkt 1.3 att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 

• En organisation upprättas för den interna kontrollen 
• Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen 

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 
god intern kontroll kan upprätthållas. 
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Bildningsförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020 4(37) 

Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 

1.3 Riskbedömningsmatris 
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  Konsekvens 
 

Allvarlig 
Kännbar 
Lindrig 

Försumbar 
 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel uppstår) 

Allvarlig (uppfattas som 
allvarlig för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun)  

3 Möjlig (det finns en möjlig 
risk) 

Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten) 

Lindrig (uppfattas som liten 
för intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun) 

1 Osannolik (risken är så gått 
som obefintlig) 

Försumbar (är obetydlig för 
intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun)  

 

 

Allvarlig Kännbar Lindrig Totalt: 14 

12 5 4 2 1 
14 13 11 10 

9 8 7 6 3 

3 2 9 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
Ekonomi 1  Att attestförteckningen inte överensstämmer 

med de attestanter, granskare och arbetsledare 
som är registrerade i UBW (Agresso). 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

2  Att ekonomiavdelningen inte informeras vid 
förändringar av attestanter, granskare och 
arbetsledare. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

3  Att inköp inte sker hos de leverantörer som det 
finns ramavtal eller avtal med. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

4  Att inte 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. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

5  Att policyn för personliga utlägg inte följs. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

Personal 6  Att det inte 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 och tillsvidareanställda. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

7  Att undervisande personal inte har den 
kompetens som krävs. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Administration 8  Att inte delegationsordning efterlevs och beslut 
anmäls till nämnd, kontrollen avser position 2.14 
(Plan mot kränkande behandling) i 
delegationsordningen. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

9  Att inte delegationsordning efterlevs och beslut 
anmäls till nämnd, kontrollen avser position 4.1 
(Undervisning om vad eleverna ska iaktta för 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
undvikande av olycka) i delegationsordningen. 
 

Verksamhetsspecifik 10  Att elever inte får den garanterade 
undervisningstiden i grundskolan. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

11  Att inte ”Rutin för ökad skolnärvaro” följs. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

12  Att nämnden inte erhåller tema 1-4 från rektorer. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

14  Att elever inte deltar i nationella prov. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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2 Uppföljning 

2.1 Område: Ekonomi 

2.1.1 Risk: Att attestförteckningen inte överensstämmer med de attestanter, granskare och arbetsledare som är 
registrerade i UBW (Agresso). 

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

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll sker genom att jämföra angivna personer i attestförteckningen med de som är registrerade i UBW. De roller som kontrolleras är granskare, ersättare för granskare, 
attestant, ersättare för attestant och arbetsledare. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonom 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonom  Mindre avvikelser 2020-03-31 Antal avvikelser granskare: 0 

Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 3 
Antal avvikelser arbetsledare: 10 

Allkontroll 2 Ekonom  Mindre avvikelser 2020-09-30 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 9 
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonom: Förvaltning behöver 
fylla i blankett för att få rätt registrerat i UBW. 

 Avslutad 2020-07-31  

Allkontroll 2 Ekonom: Förvaltning behöver 
fylla i blankett för att få rätt registrerat i UBW. 
Gjordes ej efter första kontrollen. 

 Avslutad 2020-09-30  

2.1.2 Risk: Att ekonomiavdelningen inte informeras vid förändringar av attestanter, granskare och arbetsledare. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att ekonomiavdelningen informeras vid förändringar av attestanter, granskare och 
arbetsledare 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Syfte med den interna kontrollen är att granska att gällande attestförteckning är uppdaterad. Administratör/ekonomisekreterare gör kontroll på de ansvar som denna i 
normalfallet ansvarar för i den mening att fylla i, och skicka blankett till ekonomiavdelningen när ändringar ska göras av person/roll i attestförteckning och ekonomisystem. 
Kontrollen innebär att granska att det är rätt namngivna personer i de olika rollerna på ansvaren i attestförteckningen. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Administratör (granskare), ekonomisekreterare 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomisekreterare  Mindre avvikelser 2020-04-30 Antal avvikelser granskare: 0 

Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 1 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 0 

Allkontroll 1 Administratör 1 
Stocksätterskolan 

 Mindre avvikelser 2020-04-30 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 1 
Antal avvikelser arbetsledare: 9 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Administratör 2 
Stocksätterskolan 

 Mindre avvikelser 2020-04-30 Antal avvikelser granskare: 1 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 1 
Antal avvikelser attestant: 1 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 1 
Antal avvikelser arbetsledare: 1 

Allkontroll 1 Administratör 1 Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1 Administratör 2 Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1 Administratör Folkasboskolan  Större avvikelser 2020-04-30 Antal avvikelser granskare: 29 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 25 

Allkontroll 2 Ekonomisekreterare  Inga avvikelser 2020-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 1 
Stocksätterskolan 

 Mindre avvikelser 2020-10-31 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestant: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestant: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 3 

Allkontroll 2 Administratör 2 
Stocksätterskolan 

 Inga avvikelser 2020-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 1 Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 2 Transtenskolan  Inga avvikelser 2020-10-31  

Allkontroll 2 Administratör Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomisekreterare: En 
attestants användarnamn saknas, 
ändringsblankett är skickad till 
ekonomiavdelningen. 

 Avslutad 2020-07-31  

Allkontroll 1 Administratör 1 
Stocksätterskolan: Har aldrig granskat på 
ansvar 716011. Ingen budget ligger där för år 
2020. Har aldrig varit mitt ansvarsområde. 
Som attestants ersättare samt arbetsledare för 
attestant ligger samma personer på båda 
posterna. Det gäller rektorer som ligger på de 
anställdas ansvarskoder. Arbetsledare för 

 Avslutad 2020-07-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
attestant ska bytas. Detta kan anges på 
ekonomiavdelningens bytesblankett. Dock 
framgår inte detta tydligt för mig. I praktiken 
fungerar det så att om attestant är borta och 
rektorn är borta så får rektorns chef 
fakturorna för attest. Under förutsättning att 
de lagt sig som frånvarande. Så 
attestförteckningen stämmer inte riktigt. Jag 
har kontrollerat med ekonomiavdelningen. 
Personen som saknar ersättare attestant 
skickar jag underlag på till 
ekonomiavdelningen. 
Allkontroll 1 Administratör 2 
Stocksätterskolan: Mejl skickad till ekonomen 
om att ansvar 717008 är borttagen. 

 Avslutad 2020-09-30  

Allkontroll 1 Administratör Folkasboskolan: 
Jag har varit granskare för dessa ansvar då 
ordinarie personal varit sjukskriven under 
flera år. En tillfälligt anställd personal 
(granskare) har legat som ordinarie granskare 
under tiden. Som attestants ersättare samt 
arbetsledare för attestant ligger samma person 
på båda posterna. Det gäller rektorer som 
ligger på personals ansvar. Arbetsledare för 
attestant ska bytas. Detta kan anges på 
ekonomiavdelningens bytesblankett. Dock 
framgår inte detta tydligt för mig. I praktiken 
fungerar det så att om attestant är borta och 
rektorn är borta så får rektorns chef 
fakturorna för attest. Under förutsättning att 
de lagt sig som frånvarande. Så 
attestförteckningen stämmer inte riktigt. Jag 
har kontrollerat med ekonomiavdelningen. Ett 
ansvar har aldrig haft budget eller använts. Jag 
har meddelat att ansvaret ska tas bort från 
attestförteckningen. 

 Avslutad 2020-07-31  

Allkontroll 2 Administratör 1 
Stocksätterskolan: En tidigare rektor finns med 
i attestförteckningen, men personen är 
borttagen sedan länge ur ekonomisystemet. Ett 
ansvar i attestförteckningen är inte aktivt, 

 Avslutad 2020-10-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
meddelar att det ska tas bort från 
attestförteckningen. 

2.1.3 Risk: Att inköp inte sker hos de leverantörer som det finns ramavtal eller avtal med. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att inköp sker hos de leverantörer som det finns ramavtal eller avtal med Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll att inköp sker hos leverantörer som det finns ramavtal eller avtal med. Stickprov görs genom att slumpmässigt välja ut tjugo fakturor vid varje granskningstillfälle. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonom 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonom  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 2 Ekonom  Mindre avvikelser 2020-12-31 Femton fakturor har valts ut med annan 
leverantör än de som kommunen har avtal med. 
Resultatet har skickats till nio attestanter 
(några attestanter har flera fakturor) 2021-01-
07. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Ae förskolan Folkasbo: Vi har varit 
ouppmärksamma på att hushållsfärg finns på 
Menigo. Vi kommer hädanefter köpa 
hushållsfärg på Menigo. 

 Avslutad 2020-12-31  

Cafe Transten: Dåvarande rektor beslutade att 
vi skulle köpa in fler spel till elevkafeterian och 
att det skulle finnas när vi startade terminen. 

 Avslutad 2020-12-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Vi fick denna information sent och för att det 
skulle gå snabbt så handlade vi i 
leksaksaffären. Vi ska ha bättre 
framförhållning med inköp. 
Administrativ samordnare: Inköpet avser 
mappskåp till administration, har inte 
uppfattat att produkten finns upphandlad. 
Åtgärd är att stämma av med upphandlare vid 
inköp. 

 Avslutad 2020-12-31  

Förskoleområde 2 Hallsberg: 
Verksamhetsvaktmästare har gjort inköp för 
tillverkning. Åtgärd är att 
verksamhetsvaktmästare bör ha koll på var de 
kan göra inköp. 

 Avslutad 2020-12-31  

Rektor Vretstorp/Östansjö förskola samt Ae 
Tallbacken: Motsvarande varor fanns inte att 
tillgå hos avtalsleverantör. Åtgärd: Handlar 
alltid i första hand hos de vi har avtal med, 
kollar även först om det finns liknande varor 
att tillgå. Att handla hos andra är "sista 
utvägen". Påminner även alla medarbetare om 
att alltid handla via avtal, och att hålla sig 
uppdaterad på vilka dessa företag är. 

 Avslutad 2020-12-31  

Ae Björkängen:  Ej påbörjad 2020-12-31  

Ae Äppellunden:  Ej påbörjad 2020-12-31  

Rektor förskoleområde 1 Hallsberg:  Ej påbörjad 2020-12-31  

2.1.4 Risk: Att inte 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. 

 
Kontrollmoment Enhet 
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, 

Bildningsförvaltningen 
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Kontrollmoment Enhet 
annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem i annan kommun eller i en fristående 
verksamhet. 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll ska ske av 10 stycken fakturor som är bokförda under perioden januari - maj 2020 och 10 stycken fakturor under juni – november 2020. Kontroller som ska göras på varje 
enskild faktura: 
1) Att barn/elever är folkbokförda i Hallsbergs kommun vid den tidpunkt då fakturan attesterats. 
2) Att barn/elever är registrerade i barn/elevregistret Procapita i den verksamhet som debiteringen avser. 
3) Att korrekt skol- och barnomsorgspeng har erlagts. 
Om inte korrekt ersättning har erlagts ska kontroll ske om detta har krediterats på särskild kreditfaktura alternativt justerats på annan faktura. 
Ett slumpmässigt urval på 10 fakturor sker vid kontrollen. Uppgifter om bokförda fakturor hämtas från ekonomisystemet UBW, Agresso. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Administrativ samordnare 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Administrativ samordnare  Inga avvikelser 2020-09-30  

Allkontroll 2 Administrativ samordnare  Inga avvikelser 2020-12-31  

2.1.5 Risk: Att policyn för personliga utlägg inte följs. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att personliga utlägg endast görs i undantagsfall Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kommunens ledningsgrupp beslutade 2013-08-23 om en policy för personliga utlägg. Policyn finns på intranätet. Ersättning för personliga utlägg utbetalas vid fyra tillfällen under 
året, mars, juni, september och december. 
I policyn står det följande:  
”Inköp ska i första hand göras via de ramavtal som kommunen har upphandlat eller är anslutna till.” ”I de fall den vara eller tjänst som ska inköpas inte finns med på listan över 
ramavtal kan inköp göras hos annan leverantör. Dessa inköp ska göras via rekvisition. Att handla på rekvisition innebär att leverantören skickar en faktura till kommunen för 
betalning av köpet.” ”Personliga utlägg ska endast användas som "en sista utväg"dvs när köpet inte kan göras mot faktura.” Kontrollen avser de utbetalningar som görs under mars 
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Kontrollmoment Enhet 
och september 2020. Lista med utbetalningarna sammanställs av ekonomihandläggare på ekonomiavdelningen. På listan ska det framgå om inköpet istället skulle ha kunnat ske 
från en leverantör som kommunen har avtal med alternativt en leverantör, som ekonomiavdelningen har kännedom om, har möjlighet att skicka en faktura till kommunen. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomihandläggare, ekonomiavdelningen samt berörd attestant vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomihandläggare, 
ekonomiavdelningen 

 Mindre avvikelser 2020-03-31 Tre stycken utlägg har skett och bedömningen 
är att vid två utlägg skulle inköp ha kunnat ske 
hos leverantör som kommunen har avtal med. 
Därmed hade de två inköpen kunnat faktureras. 
Ett utlägg saknar uppgift om vad inköpet avser. 

Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan  Mindre avvikelser 2020-03-31 Ett utlägg. 

Allkontroll 1B Fritidschef  Mindre avvikelser 2020-03-31 Ett utlägg. 

Allkontroll 1C Rektor förskoleområde 1  Mindre avvikelser 2020-03-31 Ett utlägg. 

Allkontroll 2 Ekonomihandläggare, 
ekonomiavdelningen 

 Inga avvikelser 2020-09-30  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan: Att 
påminna om gällande riktlinje och uppmana till 
planerade inköp via avtal. 

 Avslutad 2020-03-31  

Allkontroll 1B Fritidschef: Informera och 
påminna medarbetare. 

 Avslutad 2020-03-31  

Allkontroll 1C Rektor förskoleområde 1: 
Menigo och Staples hade inte sakerna som 
inhandlats. 

 Avslutad 2020-03-31  
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2.2 Område: Personal 

2.2.1 Risk: Att det inte 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 och 
tillsvidareanställda. 

 
Kontrollmoment Enhet 
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 och tillsvidareanställda. 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Ansvarig chef skickar utdrag ur belastningsregistret till personalavdelningen som registrerar det i programmet WinLas. När registrering har skett strimlas utdraget. För att 
genomföra den interna kontrollen hämtas en lista från programmet WinLas och jämförs med en rapport från personalsystemet Personec P som innehåller de nyanställningar som 
har skett under den period som omfattas av den interna kontrollen. Kontrollen i maj avser nyanställningar som har skett under perioden januari - april 2020. Kontrollen i 
september avser nyanställningar som har skett under perioden maj – augusti 2020. Kontrollen i december avser nyanställningar som har skett under perioden september 
- november 2020. Vid avvikelse noteras den personal vars utdrag saknas på en lista som skickas till ansvarig chef som anger åtgärd för att fortsättningsvis säkerställa att utdrag ur 
belastningsregistret skickas till personalavdelningen. 
 
Kontrollfrekvens? 
Tre gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomisekreterare samt ansvarig chef vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomisekreterare  Större avvikelser 2020-05-31 Kontroll har gjorts på 92 stycken anställningar. 

Det finns utdrag ur belastningsregistret till 77 
av dessa. Det saknas 15 stycken utdrag som inte 
har skickats till personalavdelningen. Resultatet 
av den genomförda kontrollen skickas till 
berörda arbetsledare 2020-06-24. Se 
Allkontroll 1A - 1G. 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Administrativ samordnare  Större avvikelser 2020-06-30 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 1B Rektor Vretstorp/Östansjö 
grundskola 

 Större avvikelser 2020-06-30 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 1C Rektor Vretstorp/Östansjö 
förskola 

 Större avvikelser 2020-06-30 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 1D Rektor Stocksätterskolan  Större avvikelser 2020-06-30 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 1E Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-06-30 Tre utdrag saknas. 

Allkontroll 1F Rektor Långängskolan  Större avvikelser 2020-06-30 Tre utdrag saknas. 

Allkontroll 1G Rektor Sköllersta  Större avvikelser 2020-06-30 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 2 Ekonomisekreterare  Större avvikelser 2020-12-31 Kontroll har gjorts på 72 stycken anställningar. 
Det finns utdrag ur belastningsregistret till 60 
av dessa. Det saknas 12 stycken utdrag som inte 
har skickats till personalavdelningen. Resultatet 
av den genomförda kontrollen skickas till 
berörda arbetsledare 2020-12-17. Se 
Allkontroll 2A - 2F. 

Allkontroll 2A Fritidschef  Större avvikelser 2020-12-31 Fyra utdrag saknas. 

Allkontroll 2B Bitr skolchef  Ej kontrollerad 2020-12-31 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 2C Rektor Vretstorp/Östansjö 
grundskola 

 Ej kontrollerad 2020-12-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 2D Rektor Stocksätterskolan  Större avvikelser 2020-12-31 Tre utdrag saknas. 

Allkontroll 2E Rektor Långängskolan  Större avvikelser 2020-12-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 2F Rektor Sköllersta skola  Större avvikelser 2020-12-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 3 Ekonomisekreterare  Större avvikelser 2020-12-31 Kontroll har gjorts på 45 stycken anställningar. 
Det finns utdrag ur belastningsregistret till 35 
av dessa. Det saknas 10 stycken utdrag som inte 
har skickats till personalavdelningen. Resultatet 
av den genomförda kontrollen skickas till 
berörda arbetsledare 2020-12-21. Se 
Allkontroll 3A - 3E. 

Allkontroll 3A Fritidschef  Större avvikelser 2020-12-31 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 3B Rektor Stocksätterskolan  Större avvikelser 2020-12-31 Fyra utdrag saknas. 

Allkontroll 3C Verksamhetschef elevhälsan  Ej kontrollerad 2020-12-31 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 3D Bitr skolchef  Ej kontrollerad 2020-12-31 Ett utdrag saknas. 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 3E Rektor förskoleområde 1  Större avvikelser 2020-12-31 Ett utdrag saknas. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Administrativ samordnare: 
Skärper rutinen att det måste in innan 
personen börjar. Avser en extra personal som 
arbetat tillsammans med vaktmästare på lov. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 1B Rektor Vretstorp/Östansjö 
grundskola: Skrivit in det i handlingsplan vid 
nyanställning. Påminner igen efter 4-6 veckor. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 1C Rektor Vretstorp/Östansjö 
förskola: Samtal med administratör som ska 
skicka kopia till personalavdelningen. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 1D Rektor Stocksätterskolan: Ej 
angivit åtgärd.  Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 1F Rektor Långängskolan: 
Tydligare rutin och ansvarsfördelning vid 
vikarieanskaffning. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 1G Rektor Sköllersta: Vi ringer 
medarbetarna och ber dem skicka in utdraget. 
De får inte vikariera igen om de inte lämnar in 
utdraget. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 2A Fritidschef: Nya 
anställningsavtal skickas som rutin ihop med 
utdraget. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 2D Rektor Stocksätterskolan: 
Utdrag lämnas till administratör som 
registrerar och skickar iväg. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 2E Rektor Långängskolan: Fortsatt 
utveckling och inskärpning av rutiner vid 
vikariebehov. Under pandemin har 
vikariebehovet varit extraordinärt. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 2F Rektor Sköllersta skola: Den 
anställde jobbar ej kvar. Avslutade 
anställningen ht 2020. Trots flera påminnelser 
om att lämna in utdrag blev det inte genomfört. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 3A Fritidschef: Nya 
anställningsavtal skickas som rutin ihop med 
utdraget. 

 Avslutad 2020-12-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 3B Rektor Stocksätterskolan: Ej 
angivit åtgärd. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 3E Rektor förskoleområde 1: En ren 
"miss" att inte ha lämnat in. Kommer nytt i 
januari. 

 Avslutad 2020-12-31  

2.2.2 Risk: Att undervisande personal inte har den kompetens som krävs. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att personal i grundskola har legitimation eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen. 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Sedan den 1 december 2013 är det krav på att lärare som erhåller tillsvidareanställning innehar legitimation. En lärares legitimation visar i vilka ämnen som denna har rätt att 
sätta betyg i. Kontrollen avser all undervisande personal, tillsvidareanställda och vikarier, i grundskolan, årskurs 1-9. 
 
Kontroll sker den 15:e april och den 15:e oktober genom att ange hur många som har legitimation i undervisande ämnen, hur många som har behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen samt hur många som varken har legitimation i undervisande ämnen eller behörighetsgivande examen. Uppgifterna redovisas uppdelade på 
tillsvidareanställda och vikarier. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Personalavdelningen. Rektor ska ange åtgärd om det finns personal som inte har legitimation i undervisande ämnen eller behörighetsgivande examen. 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1B Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1D Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1E Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1F Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1G Rektor Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 2A Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2B Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2C Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2D Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2E Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2F Rektor Sköllersta skola  Mindre avvikelser 2020-10-31 Antal tillsvidareanställda som har legitimation i 
undervisande ämnen: 13 
Antal tillsvidareanställda som har 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 1 
Antal tillsvidareanställda som varken har 
legitimation i undervisande ämnen eller 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen *): 1 
Antal tidsbegränsade anställda som har 
legitimation i undervisande ämnen: 2 
Antal tidsbegränsade anställda som har 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 0 
Antal tidsbegränsade anställda som varken har 
legitimation i undervisande ämnen eller 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen*): 1 
*) Rektor ska ange åtgärd om antal > 0. 
 
  

Allkontroll 2G Rektor Folkasboskolan  Mindre avvikelser 2020-10-31 Antal tillsvidareanställda som har legitimation i 
undervisande ämnen: 25 
Antal tillsvidareanställda som har 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 0 
Antal tillsvidareanställda som varken har 
legitimation i undervisande ämnen eller 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen *): 2 
Antal tidsbegränsade anställda som har 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
legitimation i undervisande ämnen: 0 
Antal tidsbegränsade anställda som har 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen: 0 
Antal tidsbegränsade anställda som varken har 
legitimation i undervisande ämnen eller 
behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen*): 2 
*) Rektor ska ange åtgärd om antal 0. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2F Rektor Sköllersta skola: Antal 
tillsvidareanställda: De pedagoger som är 
tillsvidareanställda, har som skrivet i sin 
utvecklingsplan att genomföra klart sin 
lärarutbildning. Antal tidsbegränsade 
anställda: Tjänsten annonseras ut i sökandet 
efter legitimerade lärare. En av de 
tidsbegränsade anställningarna kommer bli 
tillsvidare till vt 2021, eftersom pedagogen har 
tagit ut sin lärarlegitimation. 

 Avslutad 2020-10-31  

Allkontroll 2G Rektor Folkasboskolan: 
Tjänsterna annonseras ut för att 
förhoppningsvis finna behöriga pedagoger 
eller att få den anställda att läsa upp det sista 
för att få behörighet. 

 Avslutad 2020-10-31  

2.3 Område: Administration 

2.3.1 Risk: Att inte delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd, kontrollen avser position 2.14 (Plan 
mot kränkande behandling) i delegationsordningen. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att plan mot kränkande behandling har upprättats. Se skollagen, 6 kap 8§: 
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Kontrollmoment Enhet 
Plan mot kränkande behandling 
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Se delegationsordningen, position 2.14 Upprätta plan mot kränkande behandling. Kontroll sker genom att granska att 
planer har anmälts som delegationsbeslut till nämnden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Nämndsekreterare  Större avvikelser 2020-10-31 Tjugo planer har inte anmälts som 

delegationsbeslut till bildningsnämnden, se 1A 
- 1M. Tre planer har anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan  Större avvikelser 2020-11-30 Planen har inte anmälts som delegationsbeslut 
till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1B Rektor Långängskolan  Inga avvikelser 2020-11-30 Planen har anmälts som delegationsbeslut till 
bildningsnämnden. 

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan  Inga avvikelser 2020-11-30 Planen har anmälts som delegationsbeslut till 
bildningsnämnden. 

Allkontroll 1D Rektor förskoleområde 1  Större avvikelser 2020-11-30 Tre planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1E Rektor förskoleområde 2  Större avvikelser 2020-11-30 Två planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1F Rektor förskoleområde 3  Större avvikelser 2020-11-30 Två planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1G Rektor förskolor Östansjö, 
Vretstorp 

 Större avvikelser 2020-11-30 Tre planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1H Rektor Östansjö skola  Inga avvikelser 2020-11-30 Planen har anmälts som delegationsbeslut till 
bildningsnämnden. 

Allkontroll 1I Tf. rektor Sköllersta förskola  Större avvikelser 2020-11-30 Två planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 
  

Page 39 of 89



Bildningsförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020 22(37) 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1J Rektor förskolor Pålsboda, 
Hjortkvarn 

 Större avvikelser 2020-11-30 Fyra planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1K Rektor Folkasboskolan  Större avvikelser 2020-11-30 Planen har inte anmälts som delegationsbeslut 
till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1L Rektor Fredriksbergskolan  Större avvikelser 2020-11-30 Planen har inte anmälts som delegationsbeslut 
till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1M Tf. rektor Sköllersta skola  Större avvikelser 2020-11-30 Planen har inte anmälts som delegationsbeslut 
till bildningsnämnden. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan: 
Skickas via mejl 2020-12-11. Sedan tidigare 
ligger planen på hemsidan hallsberg.se 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1D Rektor förskoleområde 1: 
Samtliga planer har skickats in idag, 2020-12-
03. Alla förskolor arbetar kontinuerligt med 
planerna men vi har glömt att skicka in dom. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1E Rektor förskoleområde 2: Vi 
arbetar aktivt med planerna, men har glömt att 
skicka in dom. Skickas in 2020-12-07. Få in det 
i årshjulet + almanackan att de ska skickas in. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1F Rektor förskoleområde 3: 
Skickas omgående via e-post. Behöver ett 
tydligt arbetshjul på bildningsförvaltningen så 
alla vet när saker ska in. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1G Rektor förskolor Östansjö, 
Vretstorp: Planerna skickades via mail 2020-
12-10. Läggs in i årshjulet. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1I Tf. rektor Sköllersta förskola: 
Planerna kommer att skickas in senast 2020-
12-15. Stöd från övriga rektorer och chef vid tf. 
tjänst. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1J Rektor förskolor Pålsboda, 
Hjortkvarn: De skickas in omgående. Skriva 
med det i årshjulet. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1K Rektor Folkasboskolan: Planen 
skickades in 2020-12-04. Starta arbetet 
tidigare och jag som rektor måste komma ihåg 
att skicka in planen. 

 Avslutad 2020-11-30  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1L Rektor  Fredriksbergskolan: 
Planen skickades in 2020-12-07. Skicka in 
planen så fort den är klar. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1M Tf. rektor Sköllersta skola: 
Planen skickas senast vecka 52. 

 Avslutad 2020-11-30  

2.3.2 Risk: Att inte delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd, kontrollen avser position 4.1 
(Undervisning om vad eleverna ska iaktta för undvikande av olycka) i delegationsordningen. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Enligt delegationsordningen, position 4.1, är rektor delegat när det gäller ”Undervisning om vad eleverna ska iaktta för undvikande av olycka”. Kontroll sker genom att granska att 
undervisning som har genomförts har anmälts som delegationsbeslut till nämnden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Nämndsekreterare  Större avvikelser 2020-10-31 En rektor har lämnat rapport om genomförd 

undervisning. Rapporten har anmälts som 
delegationsbeslut till nämnden. Övriga har inte 
rapporterat att undervisning har genomförts. 

Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan  Större avvikelser 2020-11-30 Ingen undervisning har skett ht 2020. 

Allkontroll 1B Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-11-30  

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan  Större avvikelser 2020-11-30 Ingen undervisning har skett ht 2020. 

Allkontroll 1D Rektor Östansjö skola  Inga avvikelser 2020-11-30 Rektor har lämnat rapport om genomförd 
undervisning. Rapporten har anmälts som 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
delegationsbeslut till nämnden. 

Allkontroll 1E Rektor Fredriksbergskolan  Mindre avvikelser 2020-11-30 Undervisning har skett i samband med 
skolstarten ht 2020. Anmälan om att 
undervisning har skett, har inte anmälts enligt 
delegationsordningen till nämnd. 

Allkontroll 1F Tf. rektor Sköllersta skola  Större avvikelser 2020-11-30 Ingen undervisning har skett ht 2020. Enligt 
uppgift erhöll eleverna undervisning senast 
läsåret 2018/2019. Föregående läsårs 
utbildning, läsåret 2019/2020, blev avbokad på 
grund av covid-19. 

Allkontroll 1G Rektor Folkasboskolan  Större avvikelser 2020-11-30 Ingen undervisning har skett ht 2020. Senast 
elever erhöll undervisning om vad de ska iaktta 
för undvikande av olycka i samband med 
skolskjutsning var ht 2019. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan: 
Personal lämnar och hämtar vid taxi. Personal 
fortsätter prata med eleverna om viktiga 
rutiner. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan: De 
tidigare överenskomna rutiner där 
trafikföretaget tar kontakt med skolan inför 
läsårsstart fungerade inte i år, p.g.a. ny 
personal på trafikföretaget som inte kände till 
dessa. Covid-19 och de särskilda 
omständigheter som råder i samband med 
detta vad gäller samvaro, avstånd etc. 
omintetgör möjligheter till säker utbildning 
detta läsår enligt trafikföretaget. Tider är 
bokade i januari 2021 för detta. 

 Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1E Rektor Fredriksbergskolan: 
Rapportera in och lägga in i planering.  Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1F Tf. rektor Sköllersta skola: 
Utbildning är bokad 2020-12-15.  Avslutad 2020-11-30  

Allkontroll 1G Rektor Folkasboskolan: Få in det 
i vårt kalendarium.  Avslutad 2020-11-30  

Page 42 of 89



Bildningsförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020 25(37) 

2.4 Område: Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Risk: Att elever inte får den garanterade undervisningstiden i grundskolan. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att elever får den garanterade undervisningstiden i grundskolan Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
IT-strategen hämtar från programmet Skola24 Schema uppgifter om utlagd tid i varje ämne för varje klass. För att kunna jämföra de uttagna uppgifterna med timplanen ska en 
kolumn läggas till där skillnaden mellan uttagna uppgifter och timplanen framgår. De ämnen som har en negativ avvikelse, d.v.s. inte når upp till den tid som minst ska vara utlagd 
enligt timplanen markeras med röd färg. Om det förekommer avvikelse ska kontrollen lämnas till rektor som anger åtgärd för att säkerställa att elever får den garanterade 
undervisningstiden. 
Om det inte förekommer avvikelse ska IT-strategen mejla resultatet av den interna kontrollen för kännedom till rektor. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/termin 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
IT-strateg samt rektor vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1, IT-strateg  Ej kontrollerad 2020-03-31  

Allkontroll 1A, Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1B, Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1C, Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1D, Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1E, Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1F, Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 1G, Rektor Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2020-04-30  

Allkontroll 2, IT-strateg  Ej kontrollerad 2020-09-30  
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2A, Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2B, Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2C, Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2D, Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2E, Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2F, Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2020-10-31  

Allkontroll 2G, Rektor Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2020-10-31  

2.4.2 Risk: Att inte ”Rutin för ökad skolnärvaro” följs. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att rektor har gjort en individuell bedömning av varje elev som har en frånvaro på över 
10%, för att se om eleven behöver gå om ett skolår. Gäller elever från och med skolår 1 till 
och med skolår 8. Se rutinen för ökad skolnärvaro. (Bildningsnämndens beslut 
19/BIN/266.) 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll sker i maj att rektor har gjort en individuell bedömning av varje elev som har en frånvaro över 10%, för att se om eleven behöver gå om ett skolår. Kontrollen omfattar 
elever från och med skolår 1 till och med skolår 8. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Rektor grundskola 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-05-31  

Allkontroll 1 Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-05-31  

Allkontroll 1 Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-05-31  
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-05-31  

Allkontroll Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-05-31  

Allkontroll Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2020-05-31  

Allkontroll Rektor Folkasboskolan  Större avvikelser 2020-05-31 Antal elever med frånvaro över 10%: 
åk 1: 5 
åk 2: 12 
åk 3: 11 
åk 4: 16 
åk 5: 13 
åk 6: 13 
åk 7: 22 
åk 8: 32 
Antal elever där rektor inte har gjort en 
individuell bedömning av om elev som har över 
10% frånvaro ska gå om/inte gå om ett skolår: 
1 elev i åk 5 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll Rektor Folkasboskolan: Åtgärd för 
att säkerställa att "Rutin för ökad skolnärvaro" 
följs: Arbeta och förtydliga rutinerna kring 
frånvaroarbetet på skolan. 

 Avslutad 2020-12-31  

2.4.3 Risk: Att nämnden inte erhåller tema 1-4 från rektorer. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att nämnden erhåller tema 1-4 från rektorer Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Tema ska redovisas till nämnden vid fyra tillfällen under året. Det är olika tema vid varje tillfälle. Under vårterminen är det tema 3: särskilt stöd och tema 4: klagomål och 
anmälningar till Skolinspektionen. Under höstterminen är det tema 1: plan mot kränkningar och plan mot diskriminering samt sammanställning kränkningsärenden och tema 2: 
frånvaro/närvaro i förskola och fritidshem samt frånvaro/närvaro i skola. Vid avvikelse skickar nämndsekreteraren den genomförda kontrollen till rektor som anger åtgärd. 
 
Kontrollfrekvens? 
Fyra gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
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Kontrollmoment Enhet 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Nämndsekreterare  Inga avvikelser 2020-04-30 Tema 3 

Allkontroll 2 Nämndsekreterare  Mindre avvikelser 2020-05-31 Tema 4 
Två skolors tema-rapporter inkom inte i tid 
inför utskick till beredningsutskottets 
sammanträde, men inkom inför utskick till 
bildningsnämndens sammanträde. 
(Fredriksbergskolan, Östansjö skola.) 
Två skolors tema-rapporter inkom inte i tid 
inför utskick till varken beredningsutskottets 
eller bildningsnämndens sammanträde. 
(Stocksätterskolan, Transtenskolan.) 

Allkontroll 3 Nämndsekreterare  Inga avvikelser 2020-11-30 Tema 1 

Allkontroll 4 Nämndsekreterare  Mindre avvikelser 2020-12-31 Tema 2 
En skolas temarapporter, för skola och 
fritidshem, inkom inte i tid till 
beredningsutskottets sammanträde. Efter 
påstötning inkom de till bildningsnämndens 
sammanträde. (Stocksätterskolan.) En annan 
skolas temarapport för fritidshem inkom inte i 
tid till beredningsutskottets sammanträde. 
Trots påminnelser har den inte heller inkommit 
till bildningsnämndens sammanträde. 
(Långängskolan.) 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2 Rektor Fredriksbergskolan: Inlagt 
i kalender så att det ska skickas in i tid. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 2 Rektor Östansjö skola: Inlagt i 
kalender så att det ska skickas in i tid. 

 Avslutad 2020-06-30  

Page 46 of 89



Bildningsförvaltningen, Internkontroll rapport helår 2020 29(37) 

Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2 Rektor Stocksätterskolan: Skriva 
in aktiviteten i årshjulet för att säkerställa att 
det inte faller mellan stolarna. 

 Avslutad 2020-06-30  

Allkontroll 2 Rektor Transtenskolan: Ej lämnat 
åtgärd. 

 Ej påbörjad 2020-06-30  

Allkontroll 4 Rektor Stocksätterskolan: Ej 
angivit åtgärd. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 4 Rektor Långängskolan: I god tid 
säkerställa vad som efterfrågas så att 
redovisningen kan sammanställas i tid. 

 Avslutad 2020-12-31  

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

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

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Betygsskalan består av sex steg, A – F. Godkända betyg är A – E och innebär att eleven har uppnått kunskapskraven. Betyg F innebär att eleven inte uppnår kunskapskraven. Om det 
saknas underlag för att bedöma en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevs frånvaro sätts inget betyg och detta markeras med ett streck, -. 
 
Terminsbetyg ges i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Kontroll görs av betyg F och när betyg inte har satts i ett ämne, d.v.s. ett streck har satts i betyget. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/termin 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Rektor 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2020-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Folkasboskolan  Större avvikelser 2020-06-30 Betyg F 
Åk 6: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 11 
elever. 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 11 elever. 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 4 elever. 
Åk 7: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 25 
elever. 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 25 elever. 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 9 elever. 
Åk 8: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 16 
elever. 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 16 elever. 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 5 elever. 
Åk 9: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 10 
elever. 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 10 elever. 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 3 elever. 
 
Betyg: - (streck) 
Åk 6: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 2 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 2 elever 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 2 elever 
Åk 7: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 1 
elev 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 1 elev 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 1 elev 
Åk 8: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 1 
elev 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 1 elev 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 1 elev 
Åk9: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 
Ingen elev 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: Ingen elev 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: Ingen elev 

Allkontroll 2 Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2020-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Transtenskolan  Större avvikelser 2020-12-31 Betyg F 
Åk 7: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 38 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 5 elever 
Åk 8: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 48 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
anpassningar: 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 32 elever 
Åk 9: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 61 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 44 elever 
 
Betyg: - (streck) 
Åk 7: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 15 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: se text under Åtgärd 
Åk 8: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 18 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: se text under Åtgärd 
Åk9: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 18 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: se text under Åtgärd 

Allkontroll 2 Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2020-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2020-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Sköllersta skola  Mindre avvikelser 2020-12-31 Betyg F 
Åk 6: 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: 2 
elever. 
Antal elever som har erhållit extra 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
anpassningar: 2 elever. 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 2 elever. 
Betyg: - (streck) 
Åk 6: 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: 0 
elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: 0 elever 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: 0 elever 
  

Allkontroll 2 Rektor Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2020-12-31  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Folkasboskolan: BETYG F: 
Vi arbetar hela tiden aktivt med att utvärdera 
de extra anpassningar som eleven får. 
Kartläggningar ligger alltid till grund för ett 
eventuellt åtgärdsprogram. Vi har nu i drygt ett 
år haft vår Flexverksamhet igång med positiva 
resultat och denna verksamhet skall 
utvärderas och utifrån den justeringar göras. Vi 
har klasskonferenser tre gånger per termin för 
att diskutera gruppen och individer. BETYG -
(STRECK): Streck får elever som har för hög 
frånvaro från ämnet för att kunna bedömas. 
Här arbetar vi ständigt med våra rutiner för att 
öka närvaron. Vår önskan är att ha några 
socialpedagoger och fritidsledare som arbetar 
på skolan för att skapa relationer och arbetar 
aktivt för att öka närvaron på lektioner. Dessa 
elever är inte hemmasittare, de är på skolan 
men inte på lektionerna. 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Transtenskolan: BETYG F 
och BETYG -(STRECK): Flera insatser har gjorts 
under läsåret och fortsätter att göras. En 
studiegård har upprättats inom ramen för 
särskilt stöd, för del elever som är i behov av 
en trygg, mindre grupp av olika anledningar. 

 Avslutad 2020-12-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
En stor del av dessa elever är t.ex. 
hemmasittare och har generellt låg eller ingen 
måluppfyllelse när de kommer till 
Studiegården. En speciallärare i matematik har 
anställts för att kunna stödja upp i ämnet och 
enskilda elever. Vi har även erbjudit 
intensivmatematik för elever i åk 9 som 
riskerar att inte nå målen och projektet 
fortsätter till våren med årskurs 8. Ett stort 
förändringsarbete pågår i både NO- och 
matematikundervisningen till en mer konkret, 
strukturerad undervisning som bygger på 
formativ bedömning. 
forts. Allkontroll 2 Rektor Transtenskolan: 
BETYG F och BETYG -(STRECK): Vi har även 
parallellagt svenska och svenska som 
andraspråk, för att minska grupperna och få in 
adekvata resurser till de elever som behöver 
det. Kommunen och skolan har ett långsiktigt 
arbete med Skolverket kring nyanländas 
lärande. Ett nytt system har införts för extra 
anpassningar detta läsår, detta program har 
inte fungerat optimalt och dessutom på grund 
av rådande läge är det svårt att ge en exakt 
siffra på elever/extra anpassningar. Siffrorna 
som vi kan få fram från Haldor är extra 
anpassningar utifrån födelseår, då ser det ut 
som följande: födelseår 2004: 6 elever, 
födelseår 2005: 27 elever, födelseår 2006: 37 
elever, födelseår 2007: 19 elever 

 Avslutad 2020-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Sköllersta skola: BETYG F: 
Båda eleverna i årskurs 6 har anpassad 
studiegång, där deltagande och uppgifter 
anpassas efter elevens förutsättningar och 
behov. 

 Avslutad 2020-12-31  

2.4.5 Risk: Att elever inte deltar i nationella prov. 
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Kontrollmoment Enhet 
Att elever deltar i nationella prov Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
De nationella prov som kontrolleras är de prov som genomförts under lå 2019/2020 på Långängskolan. Rektor redovisar dels totalt antal elever dels antal elever som har gjort de 
olika nationella proven. Vid avvikelse anges åtgärd. 
 
Kontrollfrekvens? 
Årsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Rektor 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2020-06-30  

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Attester 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året och vid varje tillfälle består kontrollen av två delar. Den inledande första delen görs av 
förvaltningens ekonom och den andra delen görs av administrationen i bildningsförvaltningen. Resultaten av genomförda kontroller är 
varierande, från inga avvikelser till mindre avvikelser och resultatet av en kontroll visade på större avvikelser. Några kontroller har inte 
genomförts under året. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 
Inköp 
Kontroll ska ske av att inköp sker hos de leverantörer som kommunen har avtal med vid två tillfällen under året. Den första kontrollen 
har inte genomförts. Vid den andra kontrollen valdes femton fakturor ut med annan leverantör än de som kommunen har avtal med. Se 
kommentarer samt åtgärder under 2.1.3. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 

Skol- och barnomsorgspeng 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att korrekt skol- och barnomsorgspeng erläggs för barn och elever som är folkbokförda i 
Hallsbergs kommun och som har plats i förskoleklass, grund- eller grundsärskola, förskola, annan pedagogisk verksamhet eller 
fritidshem i annan kommun eller i en fristående verksamhet. Kontrollerna är genomförda under året och visar inga avvikelser. 
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Ersättningarna för barn och elever i fristående verksamheter och i andra kommuner uppgår totalt till ett stort belopp och det finns 
därför skäl till att även år 2021 genomföra intern kontroll av detta. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan.  
Personliga utlägg 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att personliga utlägg endast görs i undantagsfall. Antalet personliga utlägg har minskat 
från tre utlägg vid den första kontrollen till inga utlägg vid den andra kontrollen. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan 
för att säkerställa att antalet personliga utlägg varaktigt har minskat. 

Utdrag ur belastningsregistret 
Kontroll ska ske vid tre tillfällen under året av att det finns utdrag från belastningsregistret vid nyanställning av personal som vid något 
tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn och elever. Gäller för anställningsformerna timanställda, vikariat och tillsvidareanställda. 
Utdragen ska skickas till personalavdelningen. Resultat av genomförda interna kontroller ses nedan. 
Kontroll omfattande period                 Antal kontrollerade anställningar                    Antal utdrag som inte har skickats till 
                                                                                                                                                           personalavdelningen 

jan-apr 2020                                                                92                                                                              15 
maj-aug 2020                                                              72                                                                              12 

sep-nov 2020                                                              45                                                                              10 
De arbetsledare som inte hade skickat utdrag till personalavdelningen erhöll efter varje kontroll en redovisning över vilkas anställdas 
utdrag som inte hade inkommit till personalavdelningen samt att de skulle ange åtgärd för att säkerställa att utdrag ur 
belastningsregistret skickas till personalavdelningen. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 
Kompetens, undervisande personal 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att personal i grundskola har legitimation eller behörighetsgivande examen i 
undervisande ämnen. Ingen skola har genomfört kontrollen vid första kontrolltillfället, två skolor har genomfört kontrollen vid det andra 
kontrolltillfället. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 
Delegationsordning 
Kontroll ska ske vid ett tillfälle under året av att delegationsordningen efterlevs och att plan mot kränkande behandling har anmälts som 
delegationsbeslut. Kontrollen visar att tre planer har anmälts som delegationsbeslut till bildningsnämnden. Tjugo planer har vid 
kontrollens genomförande inte anmälts till bildningsnämnden. Kontrollen av delegationsordningen föreslås återkomma i 2021 års 
kontrollplan. 
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Delegationsordning 
Kontroll ska ske vid ett tillfälle under året av att delegationsordningen efterlevs och att undervisning om vad eleverna ska iaktta för 
undvikande av olycka har anmälts som delegationsbeslut. Kontrollen visar att en skola har anmält att undervisning av skolskjutselever 
har genomförts. Kontrollen av delegationsordningen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 
Garanterad undervisningstid 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att elever får den garanterade undervisningstiden i grundskolan. Inga kontroller har 
genomförts. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 
Ökad skolnärvaro 
Kontroll ska ske vid ett tillfälle under året av att rektor har gjort en individuell bedömning av varje elev som har en frånvaro över 10% 
för att se om eleven behöver gå om ett skolår. En skola har genomfört kontrollen. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års kontrollplan. 
Tema 
Kontroll ska ske vid fyra tillfällen under året av att nämnden erhåller tema 1-4 från rektorer. Samtliga rapporter gällande tema 1 och 3 
inkom i tid till utskick av handlingar. Resultaten av kontroller av tema 2 och 4 visar mindre avvikelser. Kontrollen föreslås återkomma i 
2021 års kontrollplan. 
Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att skolan ger stöd till den elev som 
*riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen 
*bedöms inte uppnå kunskapskraven 
*uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 
Stöd ska ges enligt rutinen ”Arbetsgång för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Den första kontrollen har 
en av sju skolor genomfört. Den andra kontrollen har två av sju skolor genomfört. Kontrollen föreslås återkomma i 2021 års 
kontrollplan. 
Deltagande i nationella prov 
Kontroll ska ske av deltagandet i nationella prov. Kontrollen har funnits med tidigare år och alla skolor utom en har då genomfört 
kontrollen. Den skola som skulle genomföra kontrollen år 2020 var Långängskolan. Skolverket beslutade under våren 2020 att ställa in 
de nationella proven för vårterminen 2020. Skolverket har även beslutat att de nationella proven under vårterminen 2021 ställs in, även 
denna gång beror beslutet på pandemin gällande sjukdomen covid-19. Kontrollen föreslås därför återkomma framledes men inte i 2021 
års kontrollplan.  
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-01-20 Dnr:21/BIN/76 

Utökning av förskola och placeringsbehov

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Jonas Bergman Wallin och administrativ samordnare Kjell Gunnarsson 
redogör för placeringsläget och inrättandet av tillfällig förskola i centrala Hallsberg.

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

Ärendet 
Andelen vårdnadshavare som ansökt om barnomsorg i centrala Hallsberg överstiger de befintliga 
antalet plaster i förskoleorganisationen. Planeringsmöten med rektorerna i förskolan i centrala 
Hallsberg (område 1–3) påbörjades i december. Åtgärder för att utöka antalet platser på befintliga 
förskolor genomfördes. Trots de platserna motsvarar det inte de aktuella ansökningarna om 
barnomsorg. Planering har under december 20 till januari 21 pågått för att inrätta en förskola i öppna 
förskolans lokaler på Västra Skolan. Förskolan beräknas öppna i mars 2021. 

I Pålsboda har tillfälligt bygglov för förskola på Falkvägen beviljats och förskolan beräknas öppna i 
slutet av februari 2021. 

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Kjell Gunnarsson

tf. Förvaltningschef Administrativ samordnare
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-01-21 Dnr:21/BIN/77 

Betygsuppföljning åk 9

Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden har som mål att antalet elever som blir behöriga till gymnasiet ska öka. Det är 
höstterminens betyg i skolår 9 som ligger till grund för elevens ansökan till gymnasiet. Slutlig 
antagning görs på avgångsbetyget. Behörigheten vid betygsättningen höstterminen 2020 låg på 
62 procent i Hallsbergs kommun.

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

Ärendet 
Bildningsnämnden har som mål att antalet elever som blir behöriga till gymnasiet ska öka. Det är 
höstterminens betyg i skolår 9 som ligger till grund för elevens ansökan till gymnasiet. Slutlig 
antagning görs på avgångsbetyget. Behörigheten vid betygsättningen höstterminen 2020 låg på 
62 procent i Hallsbergs kommun. Det rör sig om totalt 58 elever och av dessa har 32 elever F i ett av 
de ämnen (svenska, engelska och matematik) som krävs för behörighet till ett yrkesprogram inom 
gymnasieskolan. 

På vårterminen i skolår 8 var andelen betyg med streck (-) eller F på Transtenskolan 24,51 procent, 
och på Folkasboskolan 13,37 procent. Motsvarande andel för höstterminen skolår 9 var på 
Transtenskolan steck (-) eller F 21,14 procent. Motsvarande andel på Folkasboskolan streck (-) eller F 
14,01 procent.

Tillförordnad förvaltningschef har den 13 januari haft avstämningar med rektorer och representanter 
för elevhälsan vid de bägge enheterna för vårterminens fortsatta arbete. 

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin

Tf. Förvaltningschef

Bilagor
Betygssammanställning från Transtenskolan

Betygssammanställning från Folkasboskolan
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Transtenskolan
Årskurs

8
Termin

VT-20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  3 2 17 11  2,83 1,89 16,04 10,38 106  9  8,49  36  33,96  28  26,42

BL Bild  10 15 29 12  9,43 14,15 27,36 11,32 106  2  1,89  17  16,04  21  19,81

EN Engelska  9 9 27 14  8,49 8,49 25,47 13,21 106  1  0,94  18  16,98  28  26,42

FY Fysik  8 5 11 11  7,55 4,72 10,38 10,38 106  11  10,38  35  33,02  25  23,58

GE Geografi  3 4 24 15  2,83 3,77 22,64 14,15 106  3  2,83  16  15,09  41  38,68

HI Historia  4 6 19 13  3,77 5,66 17,92 12,26 106  4  3,77  18  16,98  42  39,62

HKK Hem- och konsumentkunskap  8 19 18 24  7,55 17,92 16,98 22,64 106  4  3,77  17  16,04  16  15,09

IDH Idrott och hälsa  1 11 38 19  0,94 10,38 35,85 17,92 106  2  1,89  13  12,26  22  20,75

KE Kemi  5 7 10 14  4,72 6,60 9,43 13,21 106  7  6,60  46  43,40  17  16,04

M2FR Franska  7  77,78 9  2  22,22

M2SP Spanska  2 5 2  8,33 20,83 8,33 24  3  12,50  3  12,50  9  37,50

M2TY Tyska  2 3 4 1  12,50 18,75 25,00 6,25 16  6  37,50

MA Matematik  6 6 10 13  5,66 5,66 9,43 12,26 106  5  4,72  39  36,79  27  25,47

MLARA Arabiska  2 1 1  18,18 9,09 9,09 11  3  27,27  2  18,18  2  18,18

MLPOL Polska  1  100,00 1

MLRUS Ryska  1  100,00 1

MU Musik  7 15 21 22  6,60 14,15 19,81 20,75 106  4  3,77  7  6,60  30  28,30

RE Religionskunskap  6 11 12 17  5,66 10,38 11,32 16,04 106  4  3,77  16  15,09  40  37,74

SH Samhällskunskap  3 5 19 20  2,83 4,72 17,92 18,87 106  3  2,83  16  15,09  40  37,74

SL Slöjd  1 7 25 36  0,94 6,60 23,58 33,96 106  5  4,72  3  2,83  29  27,36

SV Svenska  2 3 23 10  2,08 3,13 23,96 10,42 96  3  3,13  16  16,67  39  40,63

2021-01-20kj1bte_a.rpt Sida 1 / 2 Page 60 of 89



Transtenskolan
Årskurs

9
Termin

VT-20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

SVA Svenska som andraspråk  10  8  80,00  2  20,00

TK Teknik  7 5 24 18  6,60 4,72 22,64 16,98 106  9  8,49  23  21,70  20  18,87

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 85 138 345 273  4,84 7,85 19,62 15,53 82

-

 4,66

F

 349  19,85

E

 486  27,65
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Transtenskolan
Årskurs

9
Termin

HT-20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  8 6 14 8  7,55 5,66 13,21 7,55 106  11  10,38  13  12,26  46  43,40

BL Bild  20 13 27 9  18,87 12,26 25,47 8,49 106  5  4,72  5  4,72  27  25,47

EN Engelska  5 12 24 14  4,72 11,32 22,64 13,21 106  4  3,77  16  15,09  31  29,25

FY Fysik  8 4 11 11  7,55 3,77 10,38 10,38 106  13  12,26  32  30,19  27  25,47

GE Geografi  3 7 22 13  2,83 6,60 20,75 12,26 106  4  3,77  13  12,26  44  41,51

HI Historia  5 11 15 16  4,72 10,38 14,15 15,09 106  4  3,77  18  16,98  37  34,91

HKK Hem- och konsumentkunskap  9 27 13 24  8,49 25,47 12,26 22,64 106  5  4,72  10  9,43  18  16,98

IDH Idrott och hälsa  4 14 23 26  3,77 13,21 21,70 24,53 106  4  3,77  10  9,43  25  23,58

KE Kemi  5 7 10 14  4,72 6,60 9,43 13,21 106  12  11,32  41  38,68  17  16,04

M2FR Franska  3 3 1  33,33 33,33 11,11 9  1  11,11  1  11,11

M2SP Spanska  3 8 7  12,50 33,33 29,17 24  1  4,17  5  20,83

M2TY Tyska  5 3 1 4  31,25 18,75 6,25 25,00 16  1  6,25  2  12,50

MA Matematik  3 11 9 12  2,83 10,38 8,49 11,32 106  3  2,83  33  31,13  35  33,02

MLARA Arabiska  2 2 3  18,18 18,18 27,27 11  1  9,09  2  18,18  1  9,09

MLPOL Polska  1  100,00 1

MLRUS Ryska  1  100,00 1

MLSOM Somaliska  1  100,00 1

MLSQI Albanska  1  100,00 1

MU Musik  9 10 15 24  8,49 9,43 14,15 22,64 106  5  4,72  6  5,66  37  34,91

RE Religionskunskap  6 11 13 19  5,66 10,38 12,26 17,92 106  3  2,83  14  13,21  40  37,74

SH Samhällskunskap  4 10 20 13  3,77 9,43 18,87 12,26 106  5  4,72  19  17,92  35  33,02
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Transtenskolan
Årskurs

9
Termin

HT-20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

SL Slöjd  1 11 35 31  0,94 10,38 33,02 29,25 106  7  6,60  1  0,94  20  18,87

SV Svenska  4 18 13 17  4,26 19,15 13,83 18,09 94  5  5,32  10  10,64  27  28,72

SVA Svenska som andraspråk  1 2  8,33 16,67 12  3  25,00  6  50,00

TK Teknik  7 5 24 18  6,60 4,72 22,64 16,98 106  11  10,38  21  19,81  20  18,87

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 107 190 304 286  6,08 10,80 17,27 16,25 102

-

 5,80

F

 270  15,34

E

 501  28,47
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Folkasboskolan
Årskurs

8
Termin

VT-20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  1 4 13 11  2,22 8,89 28,89 24,44 45  2  4,44  6  13,33  8  17,78

BL Bild  3 12 2 15  6,67 26,67 4,44 33,33 45  5  11,11  8  17,78

EN Engelska  12 3 11 3  26,67 6,67 24,44 6,67 45  5  11,11  11  24,44

FY Fysik  1 15 10  2,22 33,33 22,22 45  2  4,44  6  13,33  11  24,44

GE Geografi  1 5 11 8  2,27 11,36 25,00 18,18 44  2  4,55  4  9,09  13  29,55

HI Historia  3 6 11 6  6,82 13,64 25,00 13,64 44  2  4,55  4  9,09  12  27,27

HKK Hem- och konsumentkunskap  3 8 16  6,82 18,18 36,36 44  1  2,27  16  36,36

IDH Idrott och hälsa  9 6 6 2  20,00 13,33 13,33 4,44 45  2  4,44  5  11,11  15  33,33

KE Kemi  4 7 8  8,89 15,56 17,78 45  2  4,44  7  15,56  17  37,78

M2FR Franska  1 1 1  20,00 20,00 20,00 5  1  20,00  1  20,00

M2SP Spanska  7 5 3 2  36,84 26,32 15,79 10,53 19  1  5,26  1  5,26

M2TY Tyska  2 2  28,57 28,57 7  1  14,29  2  28,57

MA Matematik  2 4 9 7  4,44 8,89 20,00 15,56 45  1  2,22  13  28,89  9  20,00

MLARA Arabiska  1  1  100,00

MLCKB Kurdiska (centrala Irak), Sorani  1  1  100,00

MLDEU Tyska  1  100,00 1

MU Musik  4 6 16 6  9,09 13,64 36,36 13,64 44  1  2,27  11  25,00

RE Religionskunskap  2 6 8 3  4,44 13,33 17,78 6,67 45  2  4,44  3  6,67  21  46,67

SH Samhällskunskap  1 3 14 6  2,33 6,98 32,56 13,95 43  1  2,33  4  9,30  14  32,56

SL Slöjd  6 13 14  13,33 28,89 31,11 45  1  2,22  1  2,22  10  22,22

SV Svenska  1 7 9 10  2,33 16,28 20,93 23,26 43  5  11,63  11  25,58
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Folkasboskolan
Årskurs

9
Termin

VT-20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

SVA Svenska som andraspråk  2  2  100,00

TK Teknik  1 4 8 12  2,22 8,89 17,78 26,67 45  2  4,44  5  11,11  13  28,89

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 49 86 167 141  6,55 11,50 22,33 18,85 21

-

 2,81

F

 79  10,56

E

 205  27,41
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Folkasboskolan
Årskurs

9
Termin

HT -20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  1 6 10 9  2,17 13,04 21,74 19,57 46  1  2,17  8  17,39  11  23,91

BL Bild  7 6 5 16  15,22 13,04 10,87 34,78 46  1  2,17  4  8,70  7  15,22

EN Engelska  13 7 9 4  28,26 15,22 19,57 8,70 46  4  8,70  9  19,57

FY Fysik  4 13 8  8,70 28,26 17,39 46  2  4,35  9  19,57  10  21,74

GE Geografi  2 8 10 8  4,44 17,78 22,22 17,78 45  1  2,22  5  11,11  11  24,44

HI Historia  3 6 11 6  6,82 13,64 25,00 13,64 44  2  4,55  4  9,09  12  27,27

HKK Hem- och konsumentkunskap  2 6 6 13  4,44 13,33 13,33 28,89 45  18  40,00

IDH Idrott och hälsa  10 6 5 3  21,74 13,04 10,87 6,52 46  5  10,87  4  8,70  13  28,26

KE Kemi  6 11 10  13,04 23,91 21,74 46  2  4,35  7  15,22  10  21,74

M2FR Franska  1 2  20,00 40,00 5  1  20,00  1  20,00

M2SP Spanska  4 8 3  22,22 44,44 16,67 18  1  5,56  2  11,11

M2TY Tyska  2 2 1  40,00 40,00 20,00 5

MA Matematik  3 5 6 9  6,52 10,87 13,04 19,57 46  1  2,17  12  26,09  10  21,74

MLARA Arabiska  3  2  66,67  1  33,33

MLCKB Kurdiska (centrala Irak), Sorani  1  100,00 1

MLDEU Tyska  1  100,00 1

MU Musik  5 10 13 7  11,11 22,22 28,89 15,56 45  1  2,22  2  4,44  7  15,56

RE Religionskunskap  3 9 10 7  6,52 19,57 21,74 15,22 46  7  15,22  10  21,74

SH Samhällskunskap  7 6 11 5  15,22 13,04 23,91 10,87 46  1  2,17  5  10,87  11  23,91

SL Slöjd  2 7 12 11  4,35 15,22 26,09 23,91 46  2  4,35  12  26,09

SV Svenska  2 8 5 14  4,65 18,60 11,63 32,56 43  1  2,33  2  4,65  11  25,58
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Folkasboskolan
Årskurs

9
Termin

HT -20
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

SVA Svenska som andraspråk  3  2  66,67  1  33,33

TK Teknik  1 6 11 9  2,17 13,04 23,91 19,57 46  2  4,35  5  10,87  12  26,09

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 68 116 155 140  8,90 15,18 20,29 18,32 21

-

 2,75

F

 86  11,26

E

 178  23,30
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-01-19 Dnr:21/BIN/74 

Information Statsbidrag

Ärendebeskrivning 
Administrativ samordnare Kjell Gunnarsson redogör för förvaltningens arbete med ansökan och 
uppföljning kring riktade statsbidrag.

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

Ärendet 
Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan. Vem som kan söka 
ett bidrag och villkoren för vad pengarna ska användas till beskrivs oftast i en förordning som 
regeringen beslutar om. Valet att ansöka om ett statsbidrag bör utgå från behov som huvudmannen 
sett genom skolans systematiska kvalitetsarbete.

För förskolor och skolor är det huvudmannen som kan ansöka om statsbidrag. En enskild lärare, 
rektor eller skola kan alltså inte söka statsbidrag.

Skolverket kontrollerar och följer upp att statsbidragspengarna används på ett korrekt sätt. Syftet 
med kontrollerna är att öka kunskapen hos huvudmännen kring de villkor som reglerar de olika 
statsbidragen och förhindra oegentligheter och fusk med statsbidragspengarna. Kontrollerna sker 
efter redovisning. Statsbidragen kan vara kopplade till att huvudmannen inte genomför minskningar 
av den egna budgeten.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin

Tf. förvaltningschef
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Uppdragsgivare: Bildningsnämnden 

 

Bildningsförvaltningen 
 

RAPPORT 
Sida 

1(11) 

Datum 

2021-01-13 
 

 

 

 
 

 

 

Verksamhetsrapport 2020:05 

Folkasboskolan 2020-10-20 
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Datum 

2021-01-13 
      

      
Sida 

2(11) 

 

 

Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, för 

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

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

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

verksamheter att få möta några av nämndens politiker. Verksamhetsbesöket 

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

Man ska dock komma ihåg att möjlighet till förberedelser inför mötet har sett 

olika ut.  

 

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

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

internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 

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

2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 

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

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

besök samt granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 

likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevers delaktighet och 

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

kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen till att 

bildningsnämnden återigen besökte grundskolorna utifrån rapporterna som 

Skolinspektionen avlämnade efter varje besök. Nämnden besökte också hösten 

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

av nämnden, för att se verksamheterna där.  

 

Under hösten 2015 började nämnden att besöka fritidshemmen i kommunen. 

Därefter har nämnden besökt både skolor, förskolor, ungdomshuset KUBEN, 

familjecentralen, Alléområdet samt biblioteket, Bergööska huset och 

kulturavdelningen. Våren 2020 besökte bildningsnämnden Sköllersta skola, 

Stocksätterskolan och Transtenskolan. Det planerade besöket på Östansjö skola 

ställdes in.  

 

 

Under höstterminen 2020 sker följande besök  

• Östansjö skola 

• Folkasboskolan 

• Långängskolan (inställt på grund av covid-19) 

• Transtenskolan (inställt på grund av covid-19) 
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Sida 
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1 Besökare 
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 
Theres Andersson, förste vice ordförande, bildningsnämnden 
Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 
Jenny Andersson, administrativ enhetschef, bildningsförvaltningen 
Ines Hadziosmanovic, ekonom, ekonomiavdelningen 

2 Rektor berättar om skolan 
Rektor på skolan heter Jarmo Rajakangas. Han har varit rektor på skolan sedan 

hösten 2016. Här finns också en biträdande rektor, Andreas Gillberg, som är 

ansvarig för fritidsverksamheten. Skolan har för närvarande 376 elever.  

 

Skolan har liksom alla påverkats av den rådande situationen med covid-19. 

Pedagogerna har haft det svårt en period, det är alltid några sjuka i 

personalgruppen och pedagogerna hoppar alltid in och täcker upp för varandra. 

Ofta försummar de då sin planeringstid. Dagen innan verksamhetsbesöket hade 

de en extrainsatt arbetsplatsträff för att prata om läget. Rektor eller biträdande 

rektor kommer fortsättningsvis att finnas med på arbetslagen en gång i veckan. 

Det är svårt när vikarierna inte har datorer de kan låna. Då får de låna en dator 

från en annan pedagog som finns på skolan, vilket inte fungerar som önskat.  

 

För närvarande är det cirka 25 elever frånvarande varje dag. I tiderna som är nu 

skrivs en del tillbudsrapporter då personalen hjälper varandra vid frånvaro.  Det 

finns utmaningar både för eleverna och pedagogerna att hantera i vardagen. 

Skolan har flexenheter för de elever som behöver. Skolan kommer att ha en 

föreläsning med Magelungen om AHDH under vecka 44 för att hjälpa 

pedagogerna i situationer som uppstår.  

 

Eleverna i skolår 2-5 har en flexenhet de kan gå till. Ofta kan de behöva arbeta i 

ett mindre sammanhang. Eleverna tar med sig sitt material och går till flexen och 

arbetar där. Det är i regel 2-3 elever per gång som sitter och arbetar. Eleverna i 

skolår 6-9 har en flexenhet de går till. Det är många elever går dit och har en del 

av sin undervisning där, främst teoretiska ämnen. Eleverna är med sin klass i de 

praktiska ämnena. På flexenheten får de extrastöd. Skolan satsar mycket på 

matematiken. Lärare som eleverna hade i skolår 6 finns med även i de högre 

skolåren för att stötta upp. Det är lärare som redan känner eleverna och kan 

hjälpa dem efter deras egna förutsättningar. 

 

Förvaltningschefen ställer frågan hur skolan arbetar med matematikprojektet 

TRR. Rektor svarar att det arbetet har kommit lite efter ett tag, men nu finns det 

en plan. Ett skolår har hamnat lite efter eftersom de har haft en vikarie ett tag. 

Projektet har inte pågått så många år. Det kommer att ge resultat. Det är lättare 

att börja med materialet när man börjar med det i skolår 1, det blir svårare att 

börja arbeta med det direkt i skolår 3. Lärarna tycker att det är mycket med en 
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träff i veckan och önskar en längre träff varannan vecka. Nu ses lärarna en timme 

varje vecka. 

 

Det är viktigt att lyfta fram att skolan har fantastiska elever. Rektor brukar ofta 

sitta i kafeterian på fredagar när eleverna i skolår 7-9 går hem. Det är ofta många 

elever som hänger kvar och pratar. Det är ett bra avslut på veckan.  

 

Arbetslaget för de yngre eleverna, F-3, är i princip självgående. Fantastiskt att se 

hur de arbetar. Även i arbetslaget för eleverna i skolår 4-6 fungerar det mycket 

bra. Eleverna har sina lärare i de flesta ämnena de har. I skolår 7 kommer elever 

från Sköllersta skola till Folkasboskolan. Det kan vara en process för elever 

därifrån att acklimatisera sig. De kommer från en mindre skola till en relativt stor 

skola.  

 

Tyvärr ökar nikotinanvändandet främst bland killar på skolan. Det är dock inte så 

många som röker utan det är snus som gäller. Skolan har utsatts för en del 

skadegörelse på kvällar och helger. Det är oklart vilka de är som står för 

skadegörelsen, men rektor påtalar att ungdomarna på orten behöver saker att 

göra på fritiden. Önskvärt vore en fritidsgård. Kommunen har fått tillstånd för 

kameraövervakning på skolgården. 

 

Rektor uttrycker frustration kring samarbetet med andra myndigheter, såsom 

socialförvaltningen. Han önskar att skolan hade en till två socialpedagoger som 

arbetar med eleverna som behöver det. Att de skulle tillhöra elevhälsan så att 

skolan kan styra deras arbetsuppgifter och att de är med på arbetslagen för att 

kunna få och ge information. Önskvärt vore också att en person från 

socialförvaltningen hade ett rum på skolan och var där cirka tre dagar i veckan för 

att hjälpa elever och deras familjer samt att eleverna hade en fritidsgård att gå till 

efter skoltid. Många åker till Hjortkvarn på lördagar, till fritidsgården där. Eleverna 

längtar efter att ha något att göra. De efterfrågar det fotbollsprojekt som hölls i 

Pålsboda tidigare i år. Det föll väl ut. Många elever var där, många tyckte att det 

var roligt.  

 

NA-bygg har varit på skolan och sett över miljön i lokalerna där eleverna F-3 går. 

De har inte kunnat hitta något som orsakar sämre arbetsmiljö. Biträdande rektor 

ska börja arbeta med en långsiktig plan för att se över hela huset. Det kommer 

några vecka 44 som ska se över ventilationen. 

 

Rektor avslutar med att han vill att flera av temarapporterna som rektorerna ska 

skriva till nämnden ska finnas i Haldor. Då blir det enklare för både nämnden och 

rektorerna. Han berättar sedan vilket roligt arbete han har. Det kan dock vara 

svårt ibland. Han är mycket involverad i arbetet med eleverna och deras 

vårdnadshavare.  
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3 Möte med personalrepresentanter 
 

Camilla Brynte, studie- och yrkesvägledare (SYV) 

Karin Arvidsson, pedagog fritidshemmet 

Therese Sirsjö Zaxin, arbetslag F-3 

Philip Svidén, arbetslag 4-6 

Ronette Isaksson, arbetslag 7-9 samt utvecklingsledare 

 

 

Mötet inleds med en presentation samt att nämndens ordförande berättar 

anledningen till verksamhetsbesöket. 

 

Personalen får börja med att berätta vad de tycker om skolan, bra som mindre 

bra. Just nu är det en period med stabilitet i ledningen och i personalgruppen, 

vilket personalen tycker är bra. Det är bra med kontinuitet. Det speglar av sig på 

verksamheten.  

 

Covid-19 påverkar verksamheten mycket. Då är det bra med en stabil grund. Alla 

hjälps åt mycket. Samarbetet mellan arbetslagen är bra. Utvecklingsledarna 

träffas varje morgon och ser över verksamheten, hur dagen ska fungera. Det har 

sällan varit samklang i frånvaron. När det har varit mycket personal borta är 

många elever på plats och tvärtom, när det är många elever borta så är många i 

personalgruppen friska och på plats. Det är svårt att få vikarier. Många vikarier är 

också i riskgrupp. Det har varit en ansträngd höst hittills. Ingen sitter inne med 

någon snabb lösning.  

 

Personalen menar att på grund av rådande läge blir det svårt när det kommer 

hastiga arbetsuppgifter som inte är inplanerade, såsom temarapporten till 

nämnden. Personalen undrar varför den ska göras och önskar lite längre 

framförhållning. Den tar lite lång tid att göra. Det här har personalen redan gjort 

och dokumenterat, de dokumenterar i Haldor. Det finns en anledning till varför 

rapporten kommit till. Det ser olika ut på de olika skolorna. Förvaltningschefen 

menar också att måluppfyllelsen är alltför låg. Utvecklingsledarens roll nummer 

ett är att följa måluppfyllelsen. Så ser det inte ut överallt i kommunen. På skolan 

har de samtal varje vecka i arbetslagen för att lyfta de elever som inte klarar 

måluppfyllelsen. Personalen känner att det är svårare när skolans elevhälsoteam 

inte är på plats 100 procent. Det är bara skolsköterskan som är det. Både 

specialläraren och specialpedagogen utbildar sig. De är klara efter det här läsåret, 

så till nästa läsår är de här 100 procent. En av personalen uttrycker att det är svårt 

när man inte har åtgärder att ta till, det finns inte tillräckligt med resurser. 

Personalen har också önskemål om att ha en fast vikarie på Folkasboskolan. Det är 

svårt att få tag i vikarier. 

 

Bildningsförvaltningens ekonom berättar att det inte finns utrymme i budget för 
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en fast vikarie enbart på Folkasboskolan, men det finns till exempel statsbidrag för 

läxhjälp.  

 

De provar lite olika undervisningsmetoder på skolan. I skolår 4-6 har de till 

exempel ofta två grupper och undervisar på olika sätt, ett mer teoretiskt och ett 

mer praktiskt beroende på hur eleverna lär sig bäst.  

 

Rektor har pratat och önskat en socialpedagog och det önskar personalen också. 

Det vore jättebra om det fanns en här på skolan som kan arbeta med eleverna.  

En socialpedagog arbetar ju mer riktat mot eleverna. Helst ska den riktas mot 

eleverna i skolår 7-9, för det tänker personalen skulle ge effekt även för eleverna i 

skolår 4-6. Personalen menar att de socialpedagogerna som arbetade på 

Transtenskolan förut med frånvaroprojektet där var mer inriktade på att deras 

arbete borde börja redan med elever skolår 4-6 för att stävja frånvaron tidigt så 

att det inte blir värre. De ställer frågan hur arbetet går där numera. Ordförande 

informerar om att det är ett pågående arbete och att man kommer att söka 

pengar från kommunens sociala investeringsfond.  

 

Studie- och yrkesvägledaren tycker att en sak som är positivt med Folkasboskolan 

är att det är transparent. Det är lätt att få tag i rektorerna, trots att de dras i från 

olika håll och har mycket att göra. Det är lätt att samarbeta med personalen här 

och hon upplever att eleverna har stor kunskap om sin egen utbildning. Hon skulle 

gärna se att studie- och yrkesvägledning började redan i skolår 1. På 

Folkasboskolan har studie- och yrkesvägledaren kunnat börja sitt arbete i skolår 4. 

Studie- och yrkesvägledaren upplever dock att det är svårt att se eleverna i 

systemen för att kunna arbeta utvecklande med studie- och yrkesvägledning. 

 

Personalen uttrycker att det är svårt att föra in frånvaro i systemet. EdWise 

fallerar då och då. Det är inte alltid man kan lita på siffrorna som står där.  

Frånvaron fylls i varje dag, men ändå blir det inte riktigt som verkligheten ser ut. 

Detsamma gäller fritidshemmet. Tieto fungerar inte alltid och då uppstår det 

problem för personalen.  

 

Hur fungerar det på fritidshemmet? Fritids har det bra. Det är många barn 

inskrivna på fritids. De samarbetat mycket mellan avdelningarna, bland annat 

arbetar de i tematiska grupper. Fritids är ibland och har olika teman i Folkets hus 

och man använder till exemplen också idrottssalen mycket. Personalen hjälper 

ofta till och täcker upp i arbetslaget F-3 när det är personal borta under skoltid.  

Fritidshemspersonalen känner att de har mycket stöttning från rektorerna. 

Biträdande rektor som är ansvarig för fritids är mycket bra. Personalen tycker att 

de har blivit av med lite lokaler, men det fungerar som det är nu. Det blir lite 

trångt när det är dåligt väder. Används matsalen till mer än bara matsal? Den 

används enbart till matsal, förutom exempelvis om det sker några extra 

föreställningar. 
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Vad skulle eleverna vilja göra efter skolan? Eleverna skulle gärna vilja ha en 

mötesplats, en ungdomsgård, där det finns trygga vuxna.  

 

Har ni föräldramöten? Skolan har haft föräldramöten den här terminen, i lite 

större lokaler. Något möte har varit digitalt. Utvecklingssamtalen har de också 

kunnat haft i fysisk form. Någon pedagog har haft sina möten digitalt.  

 

4 Möte med elever 
 

Sju elever närvarar, två från skolår 3 och 6 samt 3 elev från skolår 9. Mötet inleds 

med en presentation samt att nämndens ordförande berättar anledningen till 

verksamhetsbesöket. 

 

Eleverna i skolår 3 får frågan vad de tycker om skolan. De tycker att det är lite 

tråkigt när de inte får några papper och bara behöver arbeta i boken. På 

matematiken säger de att de gör nästan samma saker hela tiden. Det är ofta 

pratigt på lektionerna, men när de läser är alla nästan helt tysta.  

 

Både eleverna i skolår 6 och 9 får samma fråga. Eleverna i skolår 6 tycker att 

skolan är allmänt bra. Det är mindre prat nu än tidigare, det har blivit mycket 

bättre. Eleverna får frågan vad de tror att det beror på. De svarar att det beror på 

att de blivit äldre. Det roligaste med skolan är idrott och NO. Eleverna i skolår 9 

tycker att en av klasserna har blivit lite pratigare, men de upplever inte att det är 

så jobbigt. Det är kul att prata med alla eftersom det här är sista året. Klassen är 

jättebra. Under lektionerna i andra klassen är det bra arbetsmiljö. Eleverna 

upplever inte att det är något bråk i någon av klasserna i skolår 9. På 

eftermiddagarna när det är sista lektionen kan det bli lite mer pratigt, alla är 

trötta då, men det är fortfarande arbetsro. 

 

Hur påverkas ni som elever av covid-19? Det har varit mycket vikarier i vissa 

ämnen och mer uteidrott. Eleverna upplever inte att de påverkats så mycket i de 

ämnen som de har i sitt klassrum. Det är inte så mycket elever borta för 

närvarande, men det går i perioder. I början var det många borta. Då var man nog 

extra noga med att vara hemma. Nu har man vant sig. Det är många lärare borta, 

främst på högstadiet. Det märks att när lärarna blir stressade blir också eleverna 

stressade. I skolår 3 har eleverna mest de lärarna som de alltid har. De kan ha en 

vikarie, men hon brukar vara på skolan ganska ofta.  

 

Vad gör ni på fritiden, saknar ni något att göra? Någon av eleverna spelar fotboll. 

En annan elev önskar att det finns något inom sång och musik i Pålsboda på 

fritiden. Eleven säger att de har inte ens musik i skolan och den saknar det. Gör 

eleverna något med kulturskolan i skolan? Inte eleverna i skolår 9, men eleverna i 

skolår 6 har rockskola.  
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Eleverna får därefter frågan om de vet vilka krav som finns och mål de behöver 

klara? De svarar att de tycker att det känns bra, de får den hjälp de behöver. 

Eleverna i skolår 9 känner sig väl förberedda inför gymnasiet. De tycker att de får 

en bra utbildning på Folkasboskolan och vet vad som krävs för att klara de olika 

nivåerna. Lärarna hjälper alltid till. Eleverna i skolår 3 upplever dock att det är lite 

svårt när man ligger efter. Det blir lite stressande. De berättar att de jobbade med 

TRR1 i skolår 2, men inte så mycket nu i skolår 3. De elever som närvarar och ska 

börja gymnasiet hösten 2021 har inte helt bestämt vad de ska välja, men de har 

en föraning om vad de vill göra. De funderar lite på vilken skola de ska välja.  

 

Hur används de digitala verktygen? De används nästan hela tiden säger eleverna i 

skolår 9, förutom matematiken, men även där används de. När de gick i skolår 6, i 

Sköllersta skola, så använde de inte sin iPad så mycket utan då var det mer papper 

och penna. I SO och i tyska har de läroböcker och eleverna tycker det är kul med 

lite variation.  

 

Ordförande berättar att i Hallsbergs kommun är det matematiken som eleverna 

tycker är svårast. Det gör att nämnden satsat mycket på det ämnet. Eleverna i 

skolår 9 anser att de har en bra lärare i matematik. En elev berättar att den 

upplever att matematiken är svår och har alltid tyckt det, men eleven tycker att 

den får den hjälp den behöver för att klara betyg. Eleverna menar att de är en 

ambitiös årskurs. Alla elever tycker att de får den hjälp de behöver, även om de till 

exempel är sjuka och missar lite får de hjälp med det de missat.  

 

Vad är bäst med Folkasboskolan? Förut hade skolan dåligt rykte. Nu är elevernas 

upplevelse att den är mycket bättre. Vad är det som är bra? Här finns många 

mycket bra lärare. Gemenskapen i klassen är också bra. Skolår 9 tycker att deras 

årskurs är bättre än andra årskurser på högstadiet. De känns inte lika taggade på 

skolan. De kan till exempel slänga skräp på golven och det ser så tråkigt ut. Säger 

ni som skolkamrater till dem? Nej, det gör man inte så ofta, men om någon är elak 

mot någon så säger man till. Eleverna i skolår 6 känner inte att det är stökigt alls 

på skolan. Hur arbetar ni i skolår 6 med de digitala verktygen? De används mycket. 

Det är bra att variera lite med läroböcker och papper också. Ni i skolår 3, 

använder ni de digitala verktygen? De används inte så ofta i undervisningen. Om 

man är klar med det man ska göra så får man använda sin iPad. Hur fungerar 

uppkopplingen på skolan? Ibland är det bra, men ibland är det mindre bra. Ibland 

stängs det av helt och hållet. Då kan ingen jobba med sin iPad.  

 

Hur är maten på skolan? Eleverna i skolår 3 tycker att maten mestadels är bra. 

Eleverna i skolår 9 berättar att när de började på högstadiet var maten inte så bra, 

men de har pratat mycket om det i elevrådet så det har blivit bättre. Nu är det lite 

skiftande. En elev i skolår 9 tycker att maten är bra, men tycker exempelvis att det 

är underligt med cornflakes på fisken. Det finns dock flera rätter varje dag så det 

 
1 TRR – Träna, resonera och räkna, en undervisningsmodell för taluppfattning 
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finns alltid något att äta. Eleverna i skolår 6 tycker som de övriga eleverna, att 

maten varierar. Är det många som väljer det vegetariska alternativet? Det finns 

alltid ett vegetariskt alternativ, ibland är det gott, men det är ett par i varje klass 

bara som äter det. Ett par gånger de senaste veckorna har det bara varit 

vegetariska alternativ att välja på. Eleverna tycker att salladerna är för 

ihopblandade. De borde kunna ha det enklare.  

 

Eleverna i skolår 9 avslutar med att berätta att det är mycket dålig ventilation på 

skolan. Mest på senvår och sommaren, då känns det som ventilationen är helt 

obefintlig. Det blir alldeles för varmt och ingen luft. Då är det svårt att arbeta. 

Eleverna tycker att man pratat länge om ventilationen, men det händer inget. 

Eleverna i skolår 6 håller med om den dåliga ventilationen, medan eleverna i 

skolår 3 inte har upplevt det på samma sätt, men ibland måste de öppna fönstren. 

 

 

5 Sammanfattning tillsammans med rektor 
 

Ordförande inleder sammanfattningen med träffen med lärarna. Lärarna var 

positiva och tycker det är bra med kontinuitet på lärar- och rektorssidan. Det är 

svårt att få tag i vikarier, de önskade en fast vikarie på skolan. Personalen nämnde 

att de inte hade det stöd de önskar. När nämnden besökte flera klassrum var det 

bland annat två pedagoger på en halvklass. Elevhälsan har haltat lite nu när två 

går på utbildning. Personalen tror att det kommer att bli bättre när båda är klara 

med sin utbildning. Specialläraren jobbar 80 procent trots att hon egentligen är 

tänkt att jobba 60 procent under utbildningen. Personalen tog också upp behovet 

om socialpedagog, att det vore bra att ha en som kan möta eleverna samt att 

eleverna saknar en mötesplats efter skolan. 

 

Personalen uttryckte att de tyckte att det var kort om tid att fylla i 

temablanketten till nämnden. De har informationen, de har dokumentationen, så 

det kommer inte att vara svårt för dem att fylla i den. De har en tuff situation och 

kände att den här arbetsuppgiften blev en för mycket. Pedagogerna har mycket 

god kännedom om sina elevers kunskaper på Folkasboskolan.  

 

Under samtalet med personalen kom läxläsning kom upp, att det finns centrala 

medel till läxhjälp. Rektor berättar att de har läxhjälp en dag i veckan på skolan.  

 

Eleverna var mycket positiva och väldigt nöjda med skolan. De tyckte att de går på 

en mycket bra skola. Det enda negativa som de själva tog initiativ till att berätta 

om var ventilationen. Den tyckte de var nästintill obefintlig under senvår och 

sommar. De berättade att de tycker att de har en bra blandning mellan digitala 

verktyg och läroböcker samt att det är bra stabila klasser och lärare. 
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Eleverna i skolår 3 pratade lite om att de inte arbetar med TRR. Rektor berättar 

att skolan har en plan för att få till det bättre framöver. Alla eleverna kände att de 

visste vad de ska kunna, vilka kraven och målen är. Politiken berättar att det 

kändes hoppfullt att träffa eleverna. Folkasboskolan är en väl fungerade skola. 

 

Rektor fick ett mycket positivt omdöme, även biträdande rektor. De är 

lättillgängliga, svarar alltid på telefon och e-post, vilket gör att de finns närvarande 

även om de inte är på plats på skolan alltid.  

 

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

dagens givande besök. 
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Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt arkiv

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommuns ärendehantering sker i ärendehanteringssystemet Platina men kommunens 
förvaltningar har även andra verksamhetssystem där handlingar förvaras. Sedan digital 
ärendehantering infördes i kommunen har kommunens ärenden diarieförts digitalt i 
ärendehanteringssystemet och handlingar har även förvarats fysiskt i pappersakter. Eftersom de 
handlingar som inkommer som fysiska handlingar minskar betyder det i praktiken att allt fler digitala 
handlingar skrivs ut enbart för att förvaras i det fysiska diariet.

Kommunen har, i samarbete med övriga Sydnärkekommuner, upphandlat ett e-arkiv. Förvaltningen 
ser därför inte att det finns någon anledning att förvara handlingar fysiskt längre utan föreslår att 
handlingarna förvaras digitalt och att verksamhetssystemen ska anses vara närarkiv.

Beslutet behöver tas i samtliga nämnder för att hela kommunen ska kunna gå över till att förvara 
handlingar digitalt. Flera av nämnderna har vissa verksamhetssystem där de redan idag förvarar 
handlingar endast som digitala dokument så det här beslutet blir ett led i att fortsätta den påbörjade 
digitaliseringen i kommunen.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
1. att inkomna/upprättade fysiska handlingar skannas och originalen därefter gallras vid inaktualitet
2. att handlingar som upprättats eller inkommit digitalt inte längre behöver skrivas ut för att även 
förvaras som fysiska handlingar
3. att handlingar som behöver sparas i fysiska originalhandlingar på grund av bevisbörda eller enligt 
lag även fortsättningsvis ska förvaras både digitalt och fysiskt
4. att beslutet gäller alla ärenden som är registrerade från och med 2021-01-01
5. att informationshanteringsplanen vid nästa revidering ska innehålla dessa tillägg samt hänvisa till 
det tagna beslutet
6. att inskannade handlingar som ska bevaras sparas i ett av riksarkivet godkänt filformat (Riksarkivet 
RA-FS 2009:2)

Ärendet 
I kommunens ärendehanteringssystem Platina sker kommunens diarieföring och postlistning av 
handlingar som inkommer eller upprättas. Det förekommer andra verksamhetssystem på 
kommunens förvaltningar där olika handlingar förvaras. Handlingar som inkommer till eller upprättas 
hos kommunen är originalhandlingar i det format de upprättats. Det vill säga det krävs ett 
gallringsbeslut för att göra sig av med handlingen. Om det inkommer eller upprättas en fysisk 
handling krävs därför detta gallringsbeslut för att denna handling ska kunna kastas trots att 
handlingen blivit inskannad och förvaras som en digital kopia.

De handlingar som postlistas, det vill säga inte tillhör något ärende eller är av stor vikt för 
kommunen, förvaras redan nu endast i digital form i Platina. I och med att kommunen upphandlat ett 
e-arkiv och handlingar kommer att arkiveras i digital form finns det inte längre någon anledning att 
fortsätta spara handlingar i både digital och fysisk form.
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Det finns två delar i det här ärendet. Först och främst handlar det om att handlingar som inkommer 
och upprättas digitalt inte längre ska behöva skrivas ut för att bevaras i fysisk form också. Detta 
kommer att spara tid, plats och resurser. Den andra delen är att handlingar som inkommer eller 
upprättas fysiskt ska kunna gallras när de har skannats in och registrerats i ett av riksarkivet godkänt 
filformat i något av kommunens verksamhetssystem. För att handlingar som skannas in ska kunna 
gallras krävs att den inskannade kopian överensstämmer med originalhandlingen. Det behöver därför 
säkerställas att så är fallet innan en pappershandling kan gallras. Tjänstepersonen som skannar in och 
registrerar handlingen i ärendehanteringssystemet eller något av kommunens verksamhetssystem är 
därför ansvarig för att kontrollera detta innan originalhandlingen slängs eller på annat sätt förstörs. 
Handlingen får inte gallras innan det verksamhetssystem där den registrerats har sparat en backup 
på servern.

Att gallra en allmän handling innebär att den allmänna handlingen förstörs. Enligt arkivlagen får 
allmänna handlingar förstöras under förutsättning att man beaktar att rätten att ta del av allmänna 
handlingar, forskningens behov, behovet av information för förvaltning och vid rättsskipning samt 
arkivets del i vårt kulturarv. Gällande elektroniska handlingar anses det ske en gallring om 
konvertering eller överföring av data leder till att sökmöjligheter eller data förloras. Detta gäller även 
om man förlorar möjligheten att fastställa handlingars autenticitet eller att göra viss 
sammanställning av data.

Det kommer att krävas några undantag från gallringen av pappershandlingar. Gällande vissa 
handlingar finns det juridiska krav på att de ska finnas i undertecknat original och de handlingarna 
kommer, tills annan lösning på detta finns, att behöva sparas fysiskt. Det rör sig främst om protokoll, 
avtal och köpehandlingar men det kan även vara andra handlingar. Dessa handlingar kommer inte 
kunna gallras då pappershandlingen inte blir inaktuell utan fortsatt behövs. Det kan även förekomma 
andra handlingar som behöver sparas som fysisk handling för bevisbörda eller för att handlingstypen 
inte lämpar sig att förvaras enbart digitalt. Det är viktigt att alla förvaltningar och avdelningar ser 
över sina handlingar och tar reda på vilka handlingar som kommer behöva sparas fysisk för 
bevisbörda eller på grund av lagbestämmelser.

För att beslutet ska gälla hela kommunen behöver beslutet tas i samtliga nämnder. Alla nämnder 
behöver även ändra sina informationshanteringsplaner för att de ska överensstämma med detta 
beslut. Anledningen till att beslutet föreslås gälla för ärenden som registrerats/påbörjats sedan 
årsskiftet är för att få en lämplig och tydlig brytpunkt för förvaring och bevaring av fysiska handlingar. 
Handlingar som tas fram till ärenden som är startade tidigare än 2021-01-01 kommer att behöva 
skrivas ut och förvaras både fysiskt och digitalt för att de pappersakterna ska vara kompletta.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Jenny Andersson

Tf förvaltningschef Administrativ enhetschef
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Bilagor
<Ange eventuella bilagor>
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Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 9 februari redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2020-12-15 – 2021-02-08.

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

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

Ärendet 
Det har inkommit sammanlagt 25 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2020-12-15 – 
2021-02-08.

Sköllersta skola 9
Folkasboskolan 5
Transtenskolan 2
Långängskolan 2
Förskolan Tallbacken 1
Förskolan Treudden 1
Stocksätterskolan 1
Fredriksbergskolan 4

Ingen av anmälningarna avser en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev under en lektion i 
klassrummet. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev när eleverna lekte på 
lunchrasten. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Eleverna hamnade i konflikt 
på fritidshemmet. Skolan har vidtagit åtgärder för att förhindra vidare konflikt. Vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som blir både verbalt och fysiskt kränkt av en annan elev i korridoren 
utanför klassrummet. Samtal har förts med eleverna och vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om ett barn som blir kränkt av andra barn. Barnet blir vid flera tillfällen utfrusen 
när de ska leka. Pedagogerna har samtalat med barnen om detta och vårdnadshavare är 
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informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev på rasten när eleverna spelar 
fotboll. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om en elev som vid ett flertal tillfällen mestadels blir verbalt kränkt, men även 
fysiskt kränkt, av en annan elev. Rektor är inkopplat i ärendet och har haft samtal med eleverna. 
Rektor och trygghetsteamet kommer att ha uppföljningar med jämna mellanrum för att se att 
kränkningarna upphör. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som blir både verbalt och fysiskt kränkt av en annan elev under en 
lektion. Samtal har förts med inblandade elever och vårdnadshavare. Enligt anmälan anser eleverna 
att kränkningen var av mildare form. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev under en idrottslektion. 
Eleven som utsatte den andra eleven för kränkningen tillhör inte klassen som skulle ha idrott. Samtal 
har förts med samtliga elever. Återkoppling har skett till vårdnadshavare och uppföljningssamtal är 
inplanerade under januari månad. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som upplever sig kränkt i leken tillsammans med andra elever. 
Samtal har förts med alla inblandade elever och vårdnadshavare har blivit informerade. Utredningen 
är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som upplever sig verbalt kränkt av en annan elev. Vårdnadshavare är 
informerade. 
 
En anmälan handlar om ett barn som blir fysiskt kränkt av ett annat barn när barnen lekte. 
Personalen har pratat med de inblandade barnen direkt efter händelsen och också informerat 
vårdnadshavare. 

Två av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Det har skett vid 
ett flertal tillfällen. Eleven som utsätter har fått med sig fler elever som nu också kränker den utsatta 
eleven. Vårdnadshavare är kontaktade och möten har ägt rum med de elever som utsätter. Skolan 
kommer att ha täta uppföljningar med eleverna och hemmen fram till sportlovet för att säkerställa 
att kränkningarna upphör. Utredningen pågår.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir både verbalt och fysiskt kränkt av en annan elev 
under en idrottslektion. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavare har blivit 
informerade. Uppföljningssamtal är inplanerat. Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som under jullovet blir kränkt av andra elever via sociala 
medier. Kränkningen sker efter en händelse vårterminen 2020. Efter jullovet har fler kränkningar 
skett. Skolans trygghetsteam är inkopplat. Vårdnadshavare är kontaktade och möten har ägt rum 
med de elever som utsätter. Skolan kommer att ha täta uppföljningar med eleverna fram till 
sportlovet för att säkerställa att kränkningarna upphör. Utredningen pågår.

Page 88 of 89



Tjänsteskrivelse Sida 3 av 3
Datum: 2021-01-20 Dnr:21/BIN/48, 
       20/BIN/13

En anmälan handlar om en elev som i en konflikt blir fysiskt kränkt av en annan elev. Vårdnadshavare 
är informerade. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir både verbalt och fysiskt kränkt av en annan elev 
när eleverna är ute på skolgården. Samtal har förts med de inblandade eleverna och deras 
vårdnadshavare. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Händelsen sker på 
fritidshemmet. Personal kommer fortsättningsvis att stärka upp kring eleverna. Vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen är avslutad. 

Två av anmälningarna handlar om två elever som utsätter varandra både för verbala och fysiska 
kränkningar i kapprummet när de är på väg ut på rast. Samtal har förts med de inblandade eleverna. 
Personal kommer fortsättningsvis att stärka upp i dessa situationer. Vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som under förmiddagsrasten blir kränkt av en annan elev, både 
fysiskt men främst verbalt. Samtal har förts med de inblandade eleverna. Skolans trygghetsteam är 
inkopplat. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som under förmiddagsrasten blir fysiskt kränkt av en annan elev. 
Samtal har förts med de inblandade eleverna. Pedagogerna har förtydligat regler angående spel. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev när den andra eleven ville 
prata med den utsatta eleven att denne skulle sluta att retas. Samtal har hållits med de inblandade 
eleverna och uppföljningssamtal har också hållits. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen 
pågår. 

En anmälan handlar om en elev som upplever sig kränkt av en annan elev via sociala medier. 
Vårdnadshavare är informerade. Skolan tryggar upp för den utsatta eleven och har 
uppföljningssamtal med eleverna tills kränkningarna upphör. Utredningen är avslutad. 

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Jenny Andersson

Tf förvaltningschef Nämndsekreterare
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