
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-02-25  

  Bildningsnämnden 

Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sal A18 

Transtenskolan

Övriga 
 

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare
Ines Hadziosmanovic, Ekonom

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)
Jussi Rinne (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Siw Lunander (S)
Theres Andersson (S), vice ordförande
Rikard Arveden (M), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Angelica Karlsson (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 - Information om elevhälsans arbete 
(20/BIN/24)

Föredragande Madelene Wistrand 

Ärendebeskrivning

Elevhälsan i Hallsberg har arbetat fram en elevhälsoplan som sträcker sig tre år, 2019-2021. I 
elevhälsan pågår flera projekt och insatser som är kommungemensamma och viktiga att nämnden 
känner till.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 16 2020) 

Verksamhetschefen för elevhälsan kommer till nämndens sammanträde och föredrar ärendet. 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 25 februari.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 25 februari. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Elevhälsans arbete
 Elevhälsoplan 2019 - 2021
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3 - Patientsäkerhetsberättelse (20/BIN/27) Föredragande Madelene Wistrand 

Ärendebeskrivning

Patientsäkerhetsberättelsen för året 2019 ska antas/godkännas av bildningsnämnden.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 17 2020) 

Verksamhetschefen för elevhälsan kommer till nämndens sammanträde och föredrar ärendet. 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 lades på bordet på beredningsutskottets sammanträde. 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 25 februari.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 25 februari. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2019
 Patientsäkerhetsberättelse 2019

Expedieras till

Verksamhetschef för elevhälsa
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4 - Lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter 2020 (20/BIN/29)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter februari 2020 
enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 18 2020) 

Det finns inga handlingar ännu till ärendet. Det är enbart lägesredovisning för februari som kommer 
att redovisas den här månaden. 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 25 februari.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 25 februari. 

Beslutsunderlag 
 Lägesredovisning februari, uppdaterad
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5 - Bildningsnämndens anslagsbindning i 
driftsbudget år 2020 (20/BIN/31)

Föredragande Fredrik Nordvall, Ines 
Hadziosmanovic 

Ärendebeskrivning

I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående 
anslagsbindning (BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på också 
vara den nivå som nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass samt fritidshem 
fördelas enligt ett resursfördelningssystem. Beslutad driftsbudget för 2020 är 347 838 tkr.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 19 2020) 

Inga handlingar finns att tillgå ännu. 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 25 februari.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 25 februari. 

Beslutsunderlag 
 Bildningsnämndens anslagsbindning i driftsbudget år 2020
 Bilaga 1a
 Bilaga 1b
 Bilaga 1c
 Bilaga 1d
 Bilaga 1e
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6 - Attestordning för bildningsnämnden, 
bokföringsåret 2020 (20/BIN/32)

Föredragande Ines Hadziosmanovic 

Ärendebeskrivning

Samtliga användare som har rätt att registrera eller ta ut information från ekonomisystemet UBW 
(Unit business World, tidigare Agresso) erhåller en roll. En användare kan ha flera roller beroende 
på vilka behörigheter som användaren erhåller. I nämndens attestordning framgår vilka 
befattningar som har rätt att besluta att tilldela olika personer/användare rätt till en eller flera 
roller.
Förvaltningen upprättar årligen en attestförteckning där det framgår vilka användare, med namn, 
som innehar en viss roll. Ekonomen upprättar förvaltningens attestförteckning med namngivna 
personer som ska inneha de olika rollerna, attestant, granskare, ersättare med flera, enligt underlag 
från berörda ansvariga. Förvaltningschefen fastställer hur attestförteckningen ska utformas. Vid 
förändringar av de namngivna personerna i attestförteckningen under bokföringsåret ska blankett 
som ekonomiavdelningen tillhandahåller användas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 20 2020) 

Ekonomen föredrar ärendet. En förändring har gjorts från föregående år, vilken gäller 
beslutsfattare för granskare till 71XXXX och 72XXXX.

I beredningsutskottet yrkar ordförande till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att attestordning för bildningsnämnden, 
bokföringsåret 2020, fastställs.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Attestordning 2020

Page 7 of 80



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-02-25  

7 - Intern kontrollplan för år 2020 (20/BIN/26) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Varje nämnd ska årligen anta en intern kontrollplan enligt Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi 
och verksamhet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 21 2020) 

Inga handlingar finns att tillgå ännu. 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 25 februari.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 25 februari. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2020
 Intern kontrollplan 2020

Expedieras till

Ekonomisekreterare, bildningsförvaltningen
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8 - Aktuellt läge inför budgetarbete 2021 
med flerårsplan -22 och -23 (20/BIN/25)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Under våren påbörjar bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de ekonomiska 
ramarna inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. 
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och förutsättningar inför arbetet med 
budgetramar för 2021 (-22 och -23).

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 22 2020) 

Förvaltningschefen informerar utskottet om ärendet. Elevprognoserna är oförändrade. Under året 
skulle också arbetet med ett par projekt behöva starta. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Förutsättningar inför budgetarbetet 2021
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9 - Planering sommarverksamheten förskola 
och fritidshem 2020 (20/BIN/28)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Nämnden beslutade på sitt sammanträde 2018-12-18 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
behovet av förskola och fritidshem inför sommaren 2020 (vecka 28-31). Undersökningen skulle ske 
före man presenterade organisationen med vilka sammanslagningar som skulle göras under 
sommaren. Bildningsförvaltningen har genomfört en sådan undersökning om vilka preliminära 
behov som finns inför sommaren 2020. Resultatet presenteras på bildningsnämndens 
sammanträde.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 23 2020) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Det har gått ut en första enkät till vårdnadshavare för att 
undersöka behov av plats och var barnomsorg kan erbjudas under veckorna 28-31.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna. Ärendet beslutas på nämndens 
sammanträde 25 februari.

Förslag till beslut

Ärendet beslutas på nämndens sammanträde 25 februari. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Sommarplanering förskola fritidshem

Expedieras till

Rektorer förskolan
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10 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2020-01-28 - 2020-02-24 presenteras på nämndens 
sammanträde 25 februari.
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11 - Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17 
(20/BIN/13)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde den 25 februari redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman perioden 2020-01-28 – 2020-02-24.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 25 2020) 

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 § 26 2020) 

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
- Sista natten med gänget blir den 5 juni.

- Lägret tillsammans med Gifhorn blir inte av under sommaren, då de inte kunde komma. Lägret 
skjuts upp till sommaren 2021.

Lokalplanering
Möjligt med tillfälligt bygglov för nya lokalen i Pålsboda.

IT
Övriga Hallsbergs kommun kommer också att få tillgång till TEAMS.

Information från förvaltningen
En avstängning av elev har inkommit till förvaltningen.

Ordförande föreslår beredningsutskottet besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beredningsutskottet beslutar enligt förslag.

Förslag till beslut 

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.
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13 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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14 – Övriga frågor Föredragande  
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-01-29 Dnr:20/BIN/24 

Information om elevhälsans arbete 

Ärendebeskrivning 
Elevhälsan i Hallsberg har arbetat fram en elevhälsoplan som sträcker sig tre år, 2019-2021. I 
elevhälsan pågår flera projekt och insatser som är kommungemensamma och viktiga att nämnden 
känner till. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och bidra till högre 
måluppfyllelse. Elevhälsan styrs av skollagen och av riktlinjer från Socialstyrelsen. Dessa 
sammanlänkas i Vägledning för elevhälsa, som är ett nationellt stödmaterial som vi i Hallsberg 
använder oss av. 

Elevhälsan i Hallsberg arbetar även utifrån nämndens mål och sätter egna mål utifrån resultat på 
elevenkäter och kunskapsresultat. Elevhälsoplanen är ett dokument som tydligt visar på vilken 
riktning elevhälsan har just nu i Hallsberg. 

Förutom det som framkommer i planen finns även några områden som utmanar i elevhälsoarbetet 
och som det är bra att nämnden känner till. Dessa områden är utvecklingsområden där elevhälsan 
kommer behöva arbeta mer fokuserat kommande år för att främja elevernas måluppfyllelse och 
deras hälsa. Sambandet mellan hälsa och måluppfyllelse är enligt forskning dubbelriktat. D v s en god 
hälsa främjar högre måluppfyllelse och hög måluppfyllelse främjar en god hälsa.  

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Madelene Wistrand

Förvaltningschef Verksamhetschef för elevhälsan

Bilagor
Elevhälsoplan 2019 - 2021
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Kontakt 
E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se 
Telefon: 0582-68 50 00 

 
 

Beslutad av: Förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Datum: 2019-11-05 
Ärendenummer: 19/BIN/406 

 

Elevhälsoplan 
Övergripande plan för elevhälsans arbete i Hallsbergs 

kommun år 2019-2021 
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1 Bakgrund 
Elevhälsoarbetet i Hallsberg har för drygt ett år sedan genomgått en 

organisationsförändring, där bland annat en ny tjänst som verksamhetschef för 

den centrala elevhälsan tillkommit. Denna funktion ansvarar för skolsköterskor, 

IKT-pedagoger, talpedagog, och psykologer. Utöver detta finns även 

specialpedagoger samt kuratorer placerade under olika rektorer, som också 

räknas in i elevhälsan. Med anledning av denna organisatoriska delning och att 

det är många nya personer i verksamheten ses ett behov av att skapa samsyn och 

en gemensam inriktning för elevhälsan som helhet.   

1.1 Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att skapa samsyn och en gemensam inriktning för 

det övergripande elevhälsoarbetet i Hallsbergs kommun för tidsperioden 2019-

2021.   

1.2 Relevanta styrdokument 
Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Lgr 11).  Andra styrdokument som vi relaterat till under 

processen är Mål och budget 2019. 

Vi har också använt oss av dessa dokument; Kvalitetsredovisning 2017- 2018, 

Vägledning för Elevhälsan. 

1.3 Framtagande 
Processen bygger på en hög grad av delaktighet från både verksamhet och 

ledning. Arbetet inleds i samband med den workshop kring ELSA som genomförs 

av Region Örebro län samt Sydnärke folkhälsoteam i mars 2019, vilket utgör en 

del av en nulägesanalys. Därefter genomförs en tvådagars workshop i maj 2019 i 

syfte att fortsätta nulägesanalysen för att identifiera prioriterade områden samt 

ta fram förslag på insatser. Utgångspunkter för nulägesbeskrivningen är bland 

annat data från ELSA, Liv och hälsa ung, trygghetsenkäter från skolorna, betyg och 

kunskapsindikatorer samt demografiska förutsättningar i kommunen. Under 

workshopen används metoden Framtidsverkstad, där deltagarna går från att lyfta, 

analysera och prioritera problemområden till att visionera fritt kring önskvärda 

lösningar, för att slutligen enas om genomförbara åtgärder för att lösa problemen.   

En arbetsgrupp bearbetar och sammanställer materialet från Framtidsverkstaden 

till en handlingsplan. Arbetsgruppens uppdrag är också att säkerställa ett 

evidensbaserat arbetssätt. Handlingsplanen implementeras i verksamheten efter 

godkännande i ledningsgruppen. 

Arbetsgruppen består av följande professioner: Rektor, Kurator, Specialpedagog, 

IKT-pedagog, Verksamhetschef elevhälsa, Folkhälsochef.  

Arbetsgruppens uppdrag är att förtydliga problembild och insatser, föreslå 
prioriteringar samt förankra handlingsplanen 
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Figuren ovan visar överskådligt processen för handlingsplanens 
framtagande och implementering. 

 

1.4 Uppföljning och revidering 
Handlingsplanen följs upp och revideras årligen. Verksamhetschef elevhälsa 

ansvarar för implementering samt uppföljning.   

 
 

2 Problembild 
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja 

elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare. (ur Läroplanen kapitel 1)  

Utifrån vad som är skolans uppdrag har en gemensam problembild diskuterats 

fram. Syftet är att försöka hitta det som kan hindra elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. Den gäller skolan i Hallsbergs kommun i stort, men genomsyras av 

elevhälsans perspektiv. De övergripande målen för skolan och elevhälsan i 

Hallsberg är att fler elever ska nå gymnasiebehörighet, och att närvaron i skolan 

ska öka för alla elever. Syftet med att formulera en problembild är att hitta 

arbetssätt som styr utvecklingen åt rätt håll.  Den gemensamma problembilden 

kan sammanfattas i följande områden:   

 

2.1 Brist på struktur, systematik och rutiner 
Skolan har i Hallsberg haft stor omsättning av personal sista åren. Från att man 

tidigare sett detta som engångsföreteelser så börjar synsättet nu förändras till att 

omsättning och rörelse i personalgruppen är något vi ska vara beredda på. Det 
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finns en brist på de yrkeskategorier som finns i skolan, och det är en ökad rörelse i 

arbetslivet i stort i samhället. När personalgrupper förändras finns det risk för att 

viktiga värden går förlorade, rutiner, långsiktighet, samverkan med andra, samsyn 

o s v. Det finns ett större behov av att systematik, struktur och rutiner finns 

nedskrivna och tillgängliga för nya medarbetare för att långsiktighet och 

likvärdighet ska fungera.   

På samma sätt betonas vikten av dokumentation i elevärenden, och att detta ska 

finnas kvar i personalbyten och kunna föras över vid övergångar till skolor eller 

mellan stadier. Det finns en risk att information tappas bort och att det hinner gå 

tid innan elever får det stöd de har rätt till.   

Kopplat till detta finns även ett större behov av systematik kring uppföljning och 

utvärdering. De insatser och utvecklingsarbeten som görs har lätt att bli fristående 

initiativ som inte följs upp och utvecklas vidare. För att få en verksamhet som blir 

tydlig och utvecklas behöver även de projekt som görs utvärderas och följas upp. 

Samma gäller insatser och stöd som ges till elever. Det behövs en tydlighet och 

systematik i hur stödet följs upp och utvärderas. Elevhälsan saknar ett årshjul där 

systematiken kan finnas nedtecknad och som kan hjälpa till i strukturen. Det 

saknas även rutiner för hur arbetet med de övergripande enkäterna, ELSA och Liv 

hälsa ung, samt skolornas egna enkäter, tas tillvara och bidrar till 

kvalitetsutveckling.   

Ännu ett problem kopplat till bristen på struktur och rutiner är otydlighet gällande 

roller och ansvarsfördelning. Även detta påverkas av omsättning och ny personal, 

och kan lätt bli en ond cirkel då det kan vara svårt att hitta personal som vill 

stanna kvar om det är otydligt i roller och ansvar. Det tar även tid för de olika 

professionerna att börja om på nytt, tidsvinsten av att ha upparbetade rutiner 

tappas.   

2.2 Avsaknad av en gemensam värdegrund 
Det finns en stor risk att våra sju skolor i Hallsberg ser sig som egna organisationer 

med bristande kommunikation mellan varandra. Det gör att man kan tappa synen 

på helheten. Att det som görs i tidiga skolår påverkar eleverna i högre åldrar. Det 

finns en brist på synen på helhet både vad gäller åldrar, att tänka in alla barn från 

0-18 år, och helhet vad gäller skola, hem och fritid. Det kan även bli en brist på 

helhetssyn inom en skola, där olika arbetslag ser sina egna behov i första hand. 

I skolan så har vi ingen uttalad gemensam värdegrund, vilket gör att rektorer och 

elevhälsa saknar ett gemensamt språk eller synsätt att kommunicera till lärare 

eller föräldrar. Risken är att andra synsätt blir rådande. Till exempel att ansvar 

läggs helt på elever för deras skolgång. Det finns även en risk att bristen på en 

uttalad gemensam värdegrund påverkar likvärdighet hos vuxna i bemötande av 

elever och i sin tur kan det påverka hur eleverna själva ser på sin skolgång. Det 

finns elever som inte känner sig sedda och hörda och inte känner att skolan är för 

dem. 
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2.3 Behov av att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande 
Ett problemområde berör barn och ungas hälsa. Dels finns det statistik som på 

nationell nivå visar att den upplevda psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. 

Det finns även statistik som visar på att barn och unga är mer stillasittande idag än 

tidigare, vilket skapar en oro över hur deras framtida fysiska hälsa kommer 

påverkas av detta. Måluppfyllelse i skolan har en tydlig koppling till barn och 

ungas fysiska och psykiska hälsa. Effekter av bristande måluppfyllelse syns på den 

fysiska, och psykiska hälsan, och i vilken delaktighet den unge vuxna får i 

samhället. På samma sätt har ökad ohälsa, fysiskt eller psykiskt, en negativ effekt 

på måluppfyllelsen. Hur digitaliseringen påverkar detta vet vi mycket lite om, men 

det är en stor omställning i samhället och i skolan som vi behöver bevaka och 

kritiskt granska effekterna av. Det finns ett behov av att arbeta mer 

förebyggande/främjande med levnadsvanor hos våra barn och unga.  

 

2.4 Behov av förbättrad och utökad föräldrasamverkan 
Bilden av skolan i samhället är inte alltid positiv, och det har under senaste åren 

funnits en tydlig kritik gentemot skolan och i många fall en bristande tillit till 

skolan och de vuxna som finns där. Detta gör ibland att lärare och pedagoger 

upplever att de får kämpa för att få mandat hos föräldrar för skolans betydelse. 

Det smittar även av sig hos eleverna där vi kan hitta ganska unga elever som har 

en bristande tilltro till skolan och nyfikenhet att lära sig. Synen på att skola och 

utbildning är något som ska konsumeras kan göra att vuxna på skolan blir 

personal som ska sälja in en produkt och föräldrar och elever blir konsumenter 

som kan ställa krav. Även om detta är ett större samhällsfenomen på nationell 

nivå, så märks det i vår kommun genom att föräldrar är svåra att få delaktiga i 

utbildningen förutom när det är problem av något slag. Kopplingen mellan skola 

och hem är oftast inte tydlig, utan beror på hur en enskild lärare valt att arbeta 

med den.  
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3 Prioriterade insatser för den gemensamma 
elevhälsan 

I bearbetning av problemområden så har vi slagit samman två områden till ett och 

sedan prioriterat insatser och aktiviteter som kommit fram på 

Framtidsverkstaden. Under kommande år vill vi prioritera tre insatser; Handbok 

för elevhälsa, Kompetensutveckling för en gemensam värdegrund och Tematiska 

föräldramöten för en hälsosam livsstil.  

3.1 Prioriteringskarta 
 

 

Figuren visar överskådligt det övergripande målet på nivå 1, de problemområden som 

identifierats och prioriterats av verksamheten (nivå 2) samt insatser kopplade till 

respektive problemområde (nivå 3).  

 

3.2 Handbok för elevhälsa 
Som en första början i att skapa struktur behövs en Handbok för elevhälsoarbetet. 

Vi tänker oss att det ska ge bra information om elevhälsa, roller i 

elevhälsoarbetet, professioner, arbetsuppgifter m m samt även hänvisa till 

relevant lagstiftning och andra styrdokument. Handboken bör också ge info om 

vilka rutiner vi har i specifika arbetsuppgifter. Till exempel kring särskilt stöd, 

frånvaro m m.  Det finns en vinst i att ha stabila strukturer för elevhälsans arbete 

för att skapa lugn i organisationen och ett systematiskt arbetssätt (Partanen, 

2012; Socialstyrelsen och Skolverket, 2016). Risken är annars att man hamnar i 

skenande ärenden och fokus på akuta åtgärder. Ett strategiskt elevhälsoarbete 

måste ha en tydlig organisation.  
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3.3 Kompetensutveckling för en gemensam värdegrund 
Det framkommer ett behov av en gemensam värdegrund och en elevsyn som inte 

bara baseras på siffror och statistik. Det finns en stark efterfrågan på att lyfta 

andra värden som påverkar måluppfyllelse. Till exempel fysisk och psykisk hälsa, 

relationer i skolan till vuxna och elever, synsätt på elever och på deras utbildning. 

Vi tror att elevhälsan behöver löpande kompetensutveckling och påfyllnad kring 

värdegrund, elevsyn och kunskapssyn. Vi tror också att ett gemensamt språk för 

detta underlättar i samtal med pedagoger och med varandra. Till exempel att utgå 

från ett gemensamt synsätt eller en metod.  Även i Läroplanen, lgr 11, lyfts 

skolans huvuduppdrag som att arbeta med individens ”allsidiga utveckling”. Det 

nämns också som ett viktigt uppdrag att vara en god och trygg miljö som främjar 

lärande och utveckling. För att göra detta ännu bättre och mer systematiskt 

behövs ett gemensamt synsätt och språk för hur vi är en god miljö för utveckling 

och lärande. I ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla skolan benämns 

vikten av ett tydligt och systematiskt värdegrundsarbete som genomsyrar hela 

verksamheten (Partanen 2019).   

Jonas Aspelin (Skolverket, 2019) lyfter fram och betonar vikten av 

relationskompetens som en förmåga som behöver utvecklas i ramen för lärarens 

professionella utveckling. Därmed behövs ett strukturerat arbetssätt för att 

främja goda relationer genom att man kan föra ett konstruktivt samtal om 

relationen mellan vuxen och elev och mellan vuxna.  

I processen där man väljer ett synsätt eller en metod, är det viktigt att beakta 

evidens och möjlighet för skolan att bevara sin unikhet.  

Tidsperiod Aktivitet Vem genomför Klart 
(datum) 

Höst 2019 Enas om innehåll till 
handboken 

På Stor elevhälsa  

Höst 2019 Ta fram en förteckning 
över rutiner som finns 

Arbetsgrupp 
Handboken 

 

Höst 2019/Vår 
2020 

Kartlägg behov av nya 
rutiner och uppdatera 
befintliga rutiner vid 
behov 

Arbetsgrupper för 
olika rutiner och 
Handboken 

 

Höst 2020/Vår 
2021 

Implementera Handbok 
för elevhälsa 

Verksamhetschef 
för elevhälsan 
ansvarar 

 

Höst 2020/Vår 
2021 

Uppdatera Handbok för 
elevhälsa 

Verksamhetschef 
för elevhälsa 
ansvarar 

 

Höst 2021 Utvärdera handboken 
bland personal elevhälsa 
och pedagoger – är den 
användbar, saknas ngt? 

Verksamhetschef 
för elevhälsa 
ansvarar 
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3.4 Tematiska föräldramöten för hälsosam livsstil 
I problemområden lyfts både den ökade psykiska och fysiska ohälsan, samt 

svårigheten att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med detta. Samtidigt 

lyfts även behovet av att samverka med föräldrar och att stärka kopplingen 

mellan skola och hem. Som aktivitet vill vi arbeta med tematiska föräldramöten.   

Samarbete med hemmet ingår som en del i skolans uppdrag och det finns stöd i 

forskning för att det påverkar elevers skolgång (Lgr 11, Vägledning för elevhälsa).  

 

  

Tidsperiod Aktivitet Vem genomför Klart 
(datum) 

Höst 2019 Prata om elevsyn/syn på 
kunskap och utbildning i 
elevhälsan och 
aktualisera LGR 11. 

Stor Elevhälsa, EHT 
på skolan 

 

Höst 2019 Ta fram underlag för 
beslut i ledningsgrupp 
om gemensamt synsätt 

Verksamhetschef 
för elevhälsan 

 

Höst 2019 Ta fram plan för 
utbildning utifrån vilket 
synsätt som väljs 

Verksamhetschef 
för elevhälsan 

 

Vår 2020 Påbörja implementering 
av gemensamt synsätt i 
kommunernas skolor 

Beror på vilket 
synsätt det blir 

 

Höst 2020/Vår 
2021 

Fortsatt implementering   

Höst 2021 Utvärdering av 
implementering 

Verksamhetschef 
för elevhälsa 

 
 

Tidsperiod Aktivitet Vem genomför Klart 
(datum) 

Höst 2019 Ta fram övergripande 
plan på ämnen/teman 
som ska tas upp på 
föräldramöten i 
respektive årskurs.  

Arbetsgrupp 
tematiska 
föräldramöten 

 

Höst 2019 Ta fram 
kommungemensam plan 
för innehåll och 
implementering.  

Arbetsgrupp 
tematiska 
föräldramöten 

 

Vår 2020 Start av implementering  Några skolor där 
rektor och lärare 
vill prova 
konceptet 

 

Höst 2020/Vår 
2021 

Utökad implementering Övriga skolor  

Höst 2021 Utvärdering Verksamhetschef 
för elevhälsa 

 

Page 26 of 80



 
Datum 

2019-11-05 
      

19/BIN/406 
Sida 

10(10) 
 

 

4 Referenser 
Hallsberg kommun. (2019). Mål och budget 2019-2021. Hallsberg: Hallsbergs 

kommun. 

Hallsbergs kommun. (2018). Kvalitetsredovisning - Förskola, förskoleklass och 

grundskola, inklusive fritidshem 2017–2018. Hallsberg: Hallsbergs kommun. 

Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: 

reviderad 2019. Stockholm: Skolverket. 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-

grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019 

Partanen, P. (2018). Att utveckla elevhälsa. Östersund: Skolutvecklarna. 

Skolverket (2019). Hälsa för lärande – lärande för hälsa. Stockholm: Skolverket. 

Socialstyrelsen och Skolverket (2016). Vägledning för elevhälsan. Stockholm: 

Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf 

 

 

 

Page 27 of 80



Patientsäkerhetsberättelse

3

20/BIN/27
   

Page 28 of 80



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-01-29 Dnr:20/BIN/27 

Patientsäkerhetsberättelse 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen för året 2019 ska antas/godkännas av bildningsnämnden.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 
för 2019. 

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

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

Elevernas delaktighet i patientsäkerhetsarbetet framgår i patentsäkerhetsberättelsen. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Madelene Wistrand

Förvaltningschef Verksamhetschef för elevhälsan

Bilagor
Patientsäkerhetsberättelse 2019
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Kontakt
E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av:
Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD
Ärendenummer:  

Patientsäkerhetsberättelse
Avser år 2019 och Elevhälsans medicinska insats, 
Bildningsförvaltningen. 

Page 30 of 80



Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD
     

     
Sida

2(13)

Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................... 3

1 Struktur........................................................................................... 4

1.1 Övergripande mål och strategier......................................................................... 4
1.2 Organisation och ansvar....................................................................................... 4
1.3 Samverkan för att förebygga vårdskador............................................................. 5
1.4 Patienters och närståendes delaktighet............................................................... 6
1.5 Hälso-och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet................................... 7
1.6 Klagomål och synpunkter..................................................................................... 7
1.7 Egenkontroll......................................................................................................... 8

2 Process........................................................................................... 8

2.1 Riskanalys............................................................................................................. 9
2.2 Utredning av händelser – vårdskador.................................................................. 9
2.3 Informationssäkerhet......................................................................................... 10

3 Resultat och analys....................................................................... 10

3.1 Egenkontroll....................................................................................................... 10
3.2 Avvikelser........................................................................................................... 11
3.3 Klagomål och synpunkter................................................................................... 12
3.4 Händelser och vårdskador.................................................................................. 12
3.5 Riskanalys........................................................................................................... 12

4 Mål och strategier för kommande år........................................... 13

Page 31 of 80



Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD
     

     
Sida

3(13)

Sammanfattning
Elevhälsans medicinska insats i Hallsberg (EMI) har under året 2019 arbetat med 
att skapa goda förutsättningar för våra elever att ha en god hälsa, en god 
utveckling och en positiv lärmiljö. Hälsobesök, vaccinationer och enklare 
sjukvårdsinsatser har genomförts och arbetet har fortsatt trots en del 
personalomsättning. 

Under året har behovet av att arbeta med ledningssystemet blivit tydligt, och 
arbetet har påbörjats. Verksamhetschefen har genomgått en utbildning i ledning 
av EMI och medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska (MLA) har deltagit i 
konferens för ledningsansvariga inom EMI. Nämnden har delegerat 
ledningsansvar till verksamhetschef Madelene Wistrand, och på det sättet gett 
förutsättningar för att driva ett mer systematiskt arbete för att utveckla EMI och 
patientsäkerheten. 

De avvikelser som inkommit under året visar på brister i vaccinationsprocessen, 
dokumentation, posthantering samt medicinteknik. I avvikelsehanteringen i sig 
framkommer också brister, då alla avvikelser inte utretts och analyserats på 
samma sätt. På samma sätt finns inga klagomål eller synpunkter nedskrivna, vilket 
indikerar att själva systemet för att rapportera dessa är bristfälligt och behöver 
arbetas med under kommande år. 

Ett patientsäkert arbetssätt innebär att eleven har en likvärdig elevhälsa oavsett 
vilken skola eleven vistas på. Därför har arbetet med att skapa samsyn varit i fokus 
under året 2019 och kommer att fortsätta vara det under år 2020. På grund av 
omsättning av personal i skolsköterskeorganisationen, behöver rutiner och 
processer vara tydliga för att underlätta likvärdighet. Under 2020 arbetas också 
med en ny organisation där skolsköterskorna kommer att arbeta mer tillsammans 
för att öka delaktighet och insyn i varandras skolor. 
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Inledning
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. 

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

1 Struktur

1.1 Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.  

Enligt skollagen ska det finnas en elevhälsa med målsättning att stödja elevernas 
utveckling mot målen. Elevhälsa ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och pedagogiska insatser.

Mål för elevhälsans medicinska insats (EMI) är att främja elevers hälsa och 
utveckling i grundskolan genom att erbjuda och genomföra hälsosamtal med 
elever i förskoleklass, åk 2, åk 4 och åk 7, samt erbjuda enklare sjukvårdsinsatser. 
Vaccinationer erbjuds enligt nationella vaccinationsprogrammet till samtliga 
elever i åk 2 och åk 8 samt till flickorna i åk 6. EMI ska främst arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande.

Under 2019 har målet varit att skapa goda förutsättningar för våra elever att ha 
en god hälsa, en god utveckling och en positiv lärmiljö. 

Vi har påbörjat arbetet med att utveckla ledningssystemet och att kvalitetssäkra 
processer. I skolsköterskeorganisationen har samtal förts om olika arbetsuppgifter 
för att tydliggöra procedurer och skapa likvärdighet.  

Prorenata infördes som journalsystem hösten 2018. Under 2019 har arbetet med 
att implementera systemet fortsatt. 

1.2 Organisation och ansvar
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Huvudman och vårdgivare för EMI i Hallsberg är bildningsnämnden.

Ansvaret för EMI har delegerats till verksamhetschef Madelene Wistrand 
avseende: 

 Ledningssystemet för kvalitetsarbete
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 Det systematiska patientsäkerhetsarbetet

 Anmälningar enligt Lex Maria

 Informationssäkerhetsarbetet

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

Organisationen består av 4,75 tjänster skolsköterska, varav 0,2 är MLA, och 2,0 
tjänster psykolog. Skolläkare köps in via Astrocyt AB och består av ca 0,15 tjänst. 

Skolsköterskorna är fördelade på olika skolor. Två skolsköterskor har två skolor 
som de bemannar, övriga har en skola. Under 2019 har vi haft omsättning på en 
skola där tre skolsköterskor påbörjat och avslutat sin tjänst under året.  
Psykologerna reser runt på flera skolor i kommunen. 

1.3 Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3

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

Samverkan sker kontinuerligt med vårdnadshavare till elever. Vårdnadshavare har 
det yttersta ansvaret för elevernas mående och hälsa. 

Samverkan med andra aktörer har också skett under året. Dessa omnämns nedan: 

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

 Barn och ungdomskliniken samt Barn- och ungdomspsykiatrin - för att 
kunna hjälpa elever och vårdnadshavare vidare då behov av insatser finns. 
Samarbete sker regelbundet på olika nivåer för att säkerställa processer i 
informationsflöde, remissgång och behandlingsresultat.  

 Socialtjänsten - vid anmälningar och eventuellt gemensamt arbete efter 
dessa. 

 Gymnasieskolan – vid skolbyte för att lämna över information. 

 Andra skolor/förskolor – vid skolbyten och övergångar. 

 Måltidsservice - angående rutiner för elever med behov av specialkost. 

Samverkan sker även med andra kommuners EMI, till exempel genom deltagande 
vid nätverksträffar med psykologer, MLA, skolsköterskor och verksamhetschef. 
Syftet med nätverksträffarna är att ta del av varandras arbete och utbyta 
erfarenheter. Under hösten har verksamhetscheferna i södra Närke gått en 
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utbildning i Styrning och ledning av EMI, med fokus på kvalitetsarbete. Detta har 
sedan lyfts i kommande nätverksträffar och bidragit till att kvalitén på det egna 
arbetet höjs. 

Hallsbergs EMI deltar även i Örebro kommuns nätverk som hålls tillsammans med 
Region Örebro län. Detta ger oss tillgång till Örebros metodbok och utbildningar, 
samt träffar med andra i samma profession. Vi har även genom detta avtal tillgång 
till skolöverläkare. 

1.4 Patienters och närståendes delaktighet
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

EMI strävar efter samarbete och delaktighet från elever och deras närstående. All 
hälso- och sjukvård inom EMI är ett erbjudande. Samtycke till vård, undersökning 
eller behandling sker i de flesta fall muntligt men vid vaccinering efterfrågas 
skriftligt medgivande. Överföring av elevs hälsojournal från Barnhälsovården, 
till/från skola utanför kommunen sker med vårdnadshavares skriftliga 
medgivande.

Skolsköterskor och skolläkare ska alltid sträva efter samarbete med elev och 
vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling. 
Elev bör alltid informeras i det som rör individen och information ska vara 
anpassad efter ålder och mognad. 

Tolk används vid behov. Informationen kan vara både skriftlig och muntlig. 
Inför hälsobesök och vaccinationer meddelas vårdnadshavare via elevportalen 
Edwise, skolans hemsida, veckobrev samt informationsblankett som lämnas med 
eleven. Edwise används även vid andra sammanhang där vårdnadshavare och 
elever behöver få information om aktuella händelser. Vid hälsobesök i 
förskoleklass, åk 4 och åk 7 fyller vårdnadshavare och elev i enkäter som sedan 
sammanställs på gruppnivå och används i samtalet på individnivå (ELSA)1.
 
Information om EMI och basprogrammet ges muntligt vid föräldramöten. 
Det finns information om EMI och basprogrammet på kommunens hemsida. 
  
På Hallsbergs kommuns hemsida där information om EMI finns, hittas information 
om hur klagomål på hälso- och sjukvården framförs. Kontakt tas i första hand med 
verksamhetschef eller MLA. Information finns också om Region Örebro Läns 
patientnämnd samt till Inspektionen för vård och omsorg.

1 Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat för elever i förskoleklass, skolår 4, skolår 7 
och år 1 på gymnasiet. Målsättningen är att använda gemensamma rutiner för 
avidentifierad insamling av de hälsofrågor som elever och vårdnadshavare fyller i inför 
hälsosamtalet hos skolsköterskan och skapa en gemensam databas. ELSA är ett 
samarbetsprojekt mellan länets kommuner, friskolor och Region Örebro län.
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Vid de avvikelser som uppstår, där en elev blir direkt påverkad, kontaktas 
vårdnadshavare av MLA eller verksamhetschef. Möte med verksamhetschef och 
MLA erbjuds vårdnadshavare och elev för att de ska kunna delge sin bild av 
händelsen. 

1.5 Hälso-och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5

All personal inom EMI ansvarar för att identifiera och rapportera händelser som 
har eller hade kunnat medföra skada i samband med vård och omhändertagande. 
Även vid större förändringar i verksamheten behöver analyser ske av 
patientsäkerheten och risk för eventuell skada.

Rutiner för avvikelserapportering finns framtagna i metodboken samt blankett 
som finns i Prorenata. Blanketten skickas därefter till verksamhetschefen för EMI 
som är ansvarig för avvikelsehanteringen. Utifrån bedömning av skadans allvar, 
och i samråd med MLA, handläggs ärendet. 

Vid mindre allvarlig vårdskada görs en utredning anpassad efter händelsens 
karaktär. En analys och bedömning leder till att åtgärder som skall förhindra ett 
upprepande tas fram. Återkoppling till skolsköterskorna och övriga berörda sker 
därefter. Händelsen kommer senare att följas upp för att se att åtgärderna haft 
avsedd effekt. Avvikelserna återkopplas läsårsvis till verksamheten.

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

Vikten av att rapportera tas upp på kategoriträffar för skolsköterskor regelbundet 
för att uppmärksamma och påminna om skyldigheten samt rutinerna kring detta.  

Under året 2019 har behovet tydliggjorts av ett system där avvikelser sparas och 
analyseras systematiskt under året. Avvikelser som har medfört allvarlig 
vårdskada finns i bildningsförvaltningens diarium. Systemet för att handlägga 
tillbud och risker behöver utvecklas. 
 

1.6 Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6

Synpunkter och klagomål på omhändertagande inom EMI skall alltid tas hand om 
och vidarebefordras till MLA för fortsatt handläggning med verksamhetschef.
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Liksom för tillbud och risker så behöver systemet för att handlägga klagomål och 
synpunkter utvecklas och bli mer tydligt för skolsköterskor, psykologer och MLA, 
verksamhetschef. Under året 2019 har inga klagomål eller synpunkter inkommit.

1.7 Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2

Egenkontroll Omfattning Källa

Bemanning och 
resursfördelning av 
skolsköterskor

1 gång per år
Verksamhetschef och MLA ser 
över behovet och aktuell 
bemanning

Medicinteknisk utrustning:

Kylskåpstemperatur

Övrig utrustning

1ggr/vecka

1ggr/år

Sköterskerummet på varje 
skola

Protokoll för kylskåp och 
audiometer finns

2 Process
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2   

 Under året har bildningsnämnden formellt delegerat ledningsuppdraget 
till verksamhetschef för elevhälsan, vilket skapat tydlighet i 
ledningssystemet. 

 Skolsköterskorna arbetar och använder metodboken från Örebro 
kommun, vilken revideras löpande och har en god kvalité.

 Under våren 2019 utökade skolsköterskorna sina träffar med en extra per 
månad för att ge tid till att prata processer och rutiner. 

 Skolsköterskor har deltagit i utbildningar som ordnas av EMI i Örebro 
kommun via avtalet. Önskemål finns att deltaga i 
Skolsköterskekongressen men då det under 2019 var stor omsättning på 
personal så fungerade det ej.

 Tillsammans med kommunens elevhälsa har skolsköterskor och 
psykologer deltagit på utbildning i NPF-säkrad skola, Johanna Lundin samt 
i elevhälsans arbete med Petri Partanen. 

 Under våren 2019 deltog MLA vid skolsköterskedagarna i Malmö med 
inriktning ledningsansvar. 
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 Psykologerna i kommunen har deltagit vid skolpsykologernas konferens, 
PSIFOS 2019. 

 Under hösten 2019 har verksamhetschefen genomgått ett 
utvecklingsprogram för elevhälsans medicinska ledning. 

 Fortsatt inventering av skolsköterskornas rum har skett under 2019, och 
rummet i Folkasboskolan har fått ny mer anpassad inredning. 

 Medicinteknisk utrustning har setts över och komplettering har skett med 
ny våg, otoskop och blodtrycksmanschetter. 

 Psykologernas testmaterial har setts över och kompletterats med nya 
uppdaterade versioner.  

2.1 Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4

Bedömning av risker sker löpande i verksamheten. Dokumentation av riskanalyser 
saknas, vilket innebär att det finns brister i systematik och analys.  

2.2 Utredning av händelser – vårdskador
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket

Fyra avvikelser kring vaccinationer har anmälts, och åtgärdats. Händelserna har 
uppmärksammats i samband med journalgranskning och åtgärdats direkt med 
eleven. 

Sex avvikelser kring rekvisition av BVC-journaler. Journalerna har skickats från BVC 
men ej anlänt till skolan. Orsaken var att vi angivit fel adress. 

En avvikelse kring rekvirerad journal, där avi om rekommenderat brev blivit 
liggande ett år. Två avvikelser kring remisser som inte kommit fram till ny 
vårdgivare. Två avvikelser där remissbekräftelse skickats till fel adress i 
kommunen. I dessa fall har åtgärderna kring posthantering setts över, samt 
kontaktuppgifter till vårdgivare och till oss i kommunen. 

En avvikelse kring att kylskåpet stängts av oförutsett på grund av arbete med el i 
fastigheten. 

En händelse har utretts som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. 
Händelsen anmäldes till IVO, den är utredd och åtgärderna är bedömda som 
tillräckliga från IVO. Ärendet är avslutat. Händelsen avser en vaccination där 
skolsköterskan använde samma spruta två gånger. Lärdomarna och åtgärderna 
presenteras i tabellen nedan.  
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Identifierad 
risk/orsak till 
händelsen

Åtgärd Ansvarig Tidsplan Uppföljning

Rutinen följdes inte, 
tidigare använd 
spruta kasserades ej

Påtala vikten av 
rutinen

MLA Möte med ssk 
25/9 och den 
16/10

27/11 på 
möte med ssk

Orosmoment med 
fler elever i rummet

Påtala vikten av att 
vara själv med elev 
eller ha med vh

MLA för att 
informera 
sköterskorna 

25/9 och 
16/10

27/11 på 
möte med ssk

Sprutor som lätt kan 
användas igen

Köpa in sprutor med 
stickskydd

MLA 16/10 27/11 på 
möte ssk

2.3 Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§

EMI är skyldig att föra journal enligt patientjournallagen. Sedan hösten 2018 
använder EMI Prorenata som journaldokumentationssystem. Detta är ett 
webbaserat journalsystem som är CE-märkt. Prorenata arbetar i enlighet med 
kvalitetsledningssystemet ISO-13485 och riskhanteringssystemet ISO-1497. Vid 
upphandling av Prorenata genomförde Hallsbergs kommun en 
konsekvensbedömning utifrån GDPR. Inloggningsfunktionen garanterar att 
obehöriga inte får tillgång till journalen eller annan dokumentation. 
Systemansvarig utsedd för Prorenata är verksamhetschef och IT-tekniker på 
bildningsförvaltningen. Obehörig inloggning analyseras och rapporteras till 
verksamhetschef. 

För elever med skyddad identitet sker dokumentation i pappersjournal enligt rutin 
i metodboken.

Uppdatering av kontaktuppgifter i intern adressbok och på hemsida har gjorts 
löpande för att förhindra felaktig postgång eller att information kommer till fel 
skola. 

3 Resultat och analys
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

3.1 Egenkontroll
Nedan beskrivs hur målen för 2019 års patientsäkerhetsarbete har hanterats. 
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Mål 1

Skapa tydlighet i 
ledningsstrukturen

Strategi/er

Informera nämnd 

Informera 
medarbetare

Åtgärd

Beslut taget i 
nämnd 
december 2019 
om 
ledningsuppdrag

Resultat

Tydlighet i 
ansvar för 
VC, som 
kan uppdra 
åt MLA

Analys

Fortsatt 
arbete behövs 
med 
rollbeskrivning 
för MLA

Mål 2

Samsyn kring 
processer och 
rutiner

Strategi/er

Samtal och 
diskussion i 
sköterskegruppen

Åtgärd

Mer tid till 
gemensamma 
möten

Resultat

Olikheterna 
blir mer 
tydliga 

Analys

Arbetet 
behöver 
fortlöpa

Mål 3

Likvärdig 
utrustning på 
sköterskerummen

Strategi/er

Besök i rummen 
och kartläggning 
av behov

Åtgärd

Upprustning av 
rummet i 
Folkasbo

Resultat

Ej helt 
slutfört än

Analys

Arbetet 
behöver 
fortlöpa

3.2 Avvikelser
Typ av händelse Beskrivning Åtgärd Uppföljning

Vaccinationer Felaktigt utförd 
vaccination 
Felaktig 
journalföring av 
vaccinationer

Inköp av nya 
sprutor 

Aktualisering av 
rutinen med ssk 

På ssk-möte har 
både rutinen och 
avvikelserna tagits 
upp 

Posthantering Ingående och 
utgående post 
har hamnat fel 

Uppdatering av 
adresser i Prorenata

Kontakt med 
samverkanspartners 
för att uppdatera 
deras system

Ta upp på ssk-möte 
vikten av att 
kontrollera 
avsändaradress på 
remisser 

Årlig kontroll av 
kontaktuppgifter och 
adresser i Prorenata 
samt intern 
adresslista

På ssk möte

Medicinteknisk utrustning Strömmen hade 
gått, vilket gjorde 
att kylskåpet var 
avstängt

Se över hur 
märkning ser ut i 
proppskåp

Se över att det finns 
märkning i 
proppskåpet till 
kylskåpen på 
rummen
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3.3 Klagomål och synpunkter
Under året har inga klagomål eller synpunkter kommit in och hanterats på ett 
systematiskt sätt. Detta är ett utvecklingsområde för vår verksamhet. Det finns 
troligtvis många synpunkter från föräldrar, elever och lärare som inte tas om hand 
eftersom vi inte har ett system för hur vi ska hantera och handlägga dom än. 

3.4 Händelser och vårdskador
17 händelser har rapporterats, men bara en har bedömts leda till en möjlig 
allvarlig vårdskada och har anmälts till IVO som en avvikelse. Mer tydligt beskriven 
under rubrik 2.2. Åtgärder som blivit aktuella i verksamheten utifrån den 
händelsen är att tydliggöra de olika momenten i processen för vaccination, och 
kartlägga riskerna kopplade till dom. 

3.5 Riskanalys
Under året har arbetet i EMI fortlöpt utan några större händelser eller avvikelser. 
På så sätt upplevs arbetet säkert. Samtidigt finns det en farhåga om att det är ett 
stort mörkertal när det gäller risker i verksamheten, samt klagomål och 
synpunkter eftersom de inte rapporteras eller hanteras systematiskt. Detta är ett 
utvecklingsområde för EMI. Särskilt för psykologerna saknas rutinen och vanan att 
anmäla avvikelser vilket är ett område för utveckling under 2020.   

Under året har flera avvikelser rapporterats men ej utretts tillfredsställande. 
Systemet för att hantera avvikelser behöver ses över och få en tydligare struktur, 
med blanketter för utredning av avvikelse och åtgärder. Detta för att ge en bättre 
överblick för verksamheten och bidra till utveckling av den. 

I arbetet med att skapa samsyn kring processer och rutiner för arbetet, har det 
blivit tydligt att det finns olikheter i hur vi arbetar och att de olika processerna för 
till exempel vaccination, behöver bli tydlig. Samtal kring dokumentation i 
journaler har också visat på att det finns olikheter i vad och hur vi dokumenterar.  
Arbetet med att få samsyn och tydlighet kring processer och dokumentation 
behöver fortgå.  Vi ser även att det blir sårbart då vi haft omsättning av 
skolsköterskor under året, och vi behöver arbeta på varandras skolor för att få till 
arbetet. Vikten av samsyn och arbetssätt som är lika, underlättar och skapar en 
säkrare vård för eleverna.
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4 Mål och strategier för kommande år

Mål 1

EMI har ett fungerande system för 
anmälan av risker, klagomål och 
synpunkter. Systemet är känt av 
alla medarbetare.

Strategier

Skapa system och 
rutiner för 
signalsystemet. 

Utbilda medarbetare i 
detta. 

Åtgärd

Ska genomföras under 
2020.

Mål 2

Ökad likvärdighet i hur 
skolsköterskorna agerar, bedömer 
och dokumenterar.  

Strategier

Skapa processer med 
tydliga aktiviteter och 
rutiner.

Åtgärd

Påbörja arbetet med 
vaccinationsprocessen.

Granska journaler av 
vaccinationer i åk 9. 

Mål 3

En skolsköterskeorganisation som 
bidrar till stabilitet och 
likvärdighet i stödet till eleverna 
och elevhälsan. 

Strategier

Organisationsförändring.

Åtgärd

Under våren ta fram en ny 
organisation som är mer 
stabil. 

Under hösten arbeta 
utifrån den nya 
organisationen. 

Mål 4

Rutinerna för specialkost blir lika i 
kommunen. 

Strategier

Samtal i 
sköterskegruppen och 
med måltidsservice.

Åtgärd

Ta fram rutiner under 
året. 
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2020-02-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 172

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 135

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 182

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 26

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 18

Förskolor, Pålsboda 149

Förskolor, Sköllersta 86

Förskolor, Vretstorp 110

Förskolan, Östansjö 60

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 214

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 135

Fritidshem, Hjortkvarn 4

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 70

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 76

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 85

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 62

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

63

18

144

99

117

63

220

138

10

89

84

93

Antal inrättade platser

180

135

180

25

Antal barn i aktiv kö

43

0

6

0

7

0
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Antal inskrivna elever samt frånvaro 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är mer

än 10% ackumulerat innevarande termin

Folkasboskolan, åk f-6 2 st < 15% < 2 st < 50% < 1 st

Folkasboskolan, åk 7-9 5 st < 15% < 5 st < 50% < 0 st

Fredriksbergskolan 0 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

Långängskolan 0 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

Sköllersta skola 0 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

Stocksätterskolan 3 st < 15% < 0 st < 50% < 0st

Transtenskolan 18 st < 15% < 36 st < 50% < 12 st

Transtenskolan, mottagningsenheten

Östansjö skola  0 st < 15% <  0 st < 50% < 0 st

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

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 15 Jan 5,70%
Antal barn i fritidshem 11 Feb 6,96%
Antal elever i förskoleklass/grundskola 31 Mar 6,98%
Antal elever i grundsärskola 21 Apr 5,05%

Maj 4,87%
Antal barn/elever från annan kommun Jun 3,57%

Jul 2,77%
Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug 3,58%
Antal barn i fritidshem Sep 6,12%
Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt 7,00%
Antal elever i grundsärskola Nov 7,37%

Dec 5,83%
Biblioteken

Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 7 770
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 278
Filialbiblioteket i Pålsboda 404252

10
89
0

Från annan kommun

16
15
38
-

Antal utlån, redovisningsmånad

5 032
193

12

Antal inskrivna elever

224

147

155

431

123

323

371

100

Fristående skola/verksamhet

2

Sjukfrånvaro, personal BIF

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

21 st < 15% < 28 st < 50% < 1 st

19 st < 15% <37 st < 50% < 3 st

9 st < 15% < 25 st < 50% < 1 st

14 st < 15% < 21st < 50% < 0 st

49 st < 15% < 87 st < 50% < 3 st

4 st < 15% < 13 st < 50% < 1 st

31 st < 15% < 59 st < 50% < 5 st

49 st < 15% < 104 st < 50% < 37 st
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2020-01-30 Dnr:20/BIN/31 

Bildningsnämndens anslagsbindning i driftsbudget år 2020

Ärendebeskrivning 
I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående anslagsbindning 
(BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på också vara den nivå som 
nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass samt fritidshem fördelas enligt ett 
resursfördelningssystem. Beslutad driftsbudget för 2020 är 347 838 tkr.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att 
- Driftbudgetens anslagsbindning för 2020 fastställs
- Beräkningsparametrar i nämndens resursfördelningssystem år 2020 enligt bilaga 1a-f
fastställs

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

Kvalitet och måluppfyllelse
Hallsbergs kommun har haft en god tillväxt under de senaste åren, vilket gör att vi idag har fler barn i 
våra förskolor och fler elever i våra grundskolor än på mycket länge. Hösten 2019 stod en helt ny 
förskola klar, Äppellunden med åtta avdelningar. Förskolan på Stocksätterskolan kunde flytta in i den 
nya förskolan och förskolelokalerna på Stocksätterskolan kunde byggas om och renoveras för att bli 
skollokaler till våren 2020. En omfattande satsning har även gjorts när det gäller att bygga om och 
renovera andra skolor och förskolor. Många pedagoger, barn och elever har fått en mycket bättre 
arbetsmiljö. Ett exempel är Långängskolan som renoverats och byggts om i drygt två år, i flera 
etapper och var helt färdig till höstterminen 2019.

Från och med hösten 2019 hade bildningsförvaltningen en ny organisation med en biträdande 
skolchef som chef för rektorerna (förskola och skola). I och med det kan bildningsförvaltningen och 
förvaltningschefen fokusera mer på alla ansvarsområden som nämnden och förvaltningen förfogar 
över. Förvaltningsledningsgrupp, förvaltningsplan med mera.  

Hallsbergs kommun kan stolt konstatera att vi är en av de kommuner som ligger i framkant när det 
gäller digitaliseringen av skola och förskola. Alla elever från f-9 har en egen lärplatta och i förskolan 
har alla barn en lärplatta på fem barn. All personal i förskola och skola har egna digitala verktyg. 
Hallsbergs kommun har inte bara en god tillgång till tekniken, såväl elever som personal har prisats 
för hur verktygen används i undervisningen. 

Generellt sett har Hallsbergs kommun haft en positiv trend när det gäller måluppfyllelse i jämförelse 
med andra kommuner. Tyvärr så har gymnasiebehörigheten varit och är allt för låg. 
Stadieövergångarna (främst från skolår 6 till skolår 7), skolfrånvaron (såväl den anmälda som den icke 

Page 47 of 80



Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2020-01-30 Dnr:20/BIN/31 

anmälda) och matematikundervisningen är tydliga utmaningar. Som svar på det gör 
bildningsnämnden en stor matematiksatsning. 

Andelen nyanlända har ökat mycket under de senaste åren. Från vårterminen 2020 och tre år framåt 
deltar Hallsbergs kommun i en satsning med stöd av Skolverket kring nyanländas lärande. 

En stor utmaning idag och framöver är svårigheten att rekrytera pedagoger till förskola och skola. 
Lärarbristen har tyvärr aldrig varit större.   

Ekonomiska förutsättningar
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om budget för år 2020 samt antog flerårsplaner för åren 
2021 och 2022. Beslutad driftbudget (netto) för år 2020 för bildningsnämnden är 347 838 tkr.

I november 2019 beslutade bildningsnämnden om budget 2020 samt flerårsplan för åren 2021-2022 
på en övergripande nivå.

Budget för bland annat 2020 års löneökningar ligger under förvaltningschefen i väntan på att fördelas 
ut.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Anslagsbindning
Bilaga 1a
Bilaga 1b
Bilaga 1c
Bilaga 1d
Bilaga 1e och 1f

Page 48 of 80



Beräkningsparametrar 2020 Bilaga 1a

Termin Vt 2020 Ht 2020

Antal månader 7 5

Medellön lärare F-6 539 560 539 560

Medellön lärare 7-9 554 882 554 882

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

Läromedel F-6 630 630

Läromedel 7-9 1155 1155

Läromedel Punkten/Studio 4-6 1855 1855

Förbrukningsinventarier 150 150

per km per km

Avståndsfaktor 15 15

Lärare/ Lärare/

100 elever Per elev 100 elever      Per elev

Lärartäthet F-6 5,85 0,059 5,85 0,059

Lärartäthet 7-9 6,32 0,063 6,32 0,063

Elever per lärare F-6 17,09 17,09

Elever per lärare 7-9 15,83 15,83
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Bilaga 1b

Grundskolan Hallsbergs kommun 2020

Antal elever

Prognos

Vt 2020 Vt 2020 HT 2020 HT 2020

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

Stocksätterskolan 319 324

Fredriksbergskolan 154 164

Östansjö skola 102 91

Långängskolan 424 445

Studio 4-6 6 6

Transtenskolan 363 381

Punkten 7 7

Folkasboskolan  F-6 224 217

Folkasboskolan 7-9 0 143 141

Sköllersta skola 136 133

TOTALT 1365 513 1380 529

1878 1909
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Fasta resurser fördelade utöver resurs per elev. Bilaga 1c

Höstterminen 2020

SKOLA Liten enhet Särskilt stöd
Lågstadie-

satsningen 1

Lågstadie-

satsningen 2
Kurator

Special-

pedagog Totalt

Stocksätterskolan 1,50 1,01 0,00 0,85 0,80 4,16

Fredriksbergskolan *) 0,70 1,25 0,48 0,00 0,35 0,35 3,13

Östansjö skola 1,00 1,00 0,32 0,00 0,25 0,20 2,77

Långängskolan 2,50 1,28 0,00 0,80 0,70 5,28

Studio 4-6 2,65 0,00 2,65

Transtenskolan 2,00 0,80 0,75 3,55

Punkten 2,56 0,00 2,56

Folkasboskolan  F-6 1,50 0,68 0,00 0,40 0,38 2,96

Folkasboskolan 7-9 0,50 1,00 0,40 0,38 2,28

Sköllersta skola 1,00 1,00 0,44 0,00 0,40 0,30 3,14

TOTALT 3,20 16,96 4,20 0,00 4,25 3,85 32,46

*) Vretstorp 0,2 tj för administration av NTA

Resurs fördelade utefter föräldrars utbildningsnivå och för Svenska som andra språk

Höstterminen 2020

SKOLA Utbildningsnivå
Svenska som 

andraspråk

Stocksätterskolan 1,45 3,20

Fredriksbergskolan 0,21 0,30

Östansjö skola 0,04

Långängskolan 0,40 0,95

Diamanten

Transtenskolan 0,74 1,30

Punkten

Folkasboskolan  F-6 0,77 0,85

Folkasboskolan 7-9 0,32 0,15

Sköllersta skola 0,05

TOTALT 3,97 6,75
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Fritidshem prognos barn och timmar 2020 Bilaga 1d

VT2020 Samma som ht2019 HT2020

Prognos

ENHET

Fast 

belopp 

liten enhet Plan-tid Antal barn

Antal 

timmar

Plac 

tim/vecka

Fast 

belopp 

liten 

enhet Plan-tid Antal barn

Antal 

timmar

Plac 

tim/vecka

Stocksätterskola 0 4 138 1863 13,5 0 4 128 1863 14,6

Fredriksbergskolan 0 3 93 1230 13,2 0 3 100 1230 12,3

Östansjö skola 0 2 63 1118 17,7 0 2 52 1118 21,5

Långängskolan 0 5 220 3277,95 14,9 0 5 246 3278 13,3

Folkasboskolan F-6 0 3 89 1509 17,0 0 3 87 1509 17,3

Hjortkvarn 1 1 10 89 8,9 1 1 9 89 9,9

Sköllersta skola 0 3 84 1336 15,9 0 3 80 1336 16,7

TOTALT 1 21 697 10422 14,95 1 21 702 10422 14,85
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Bilaga 1E

Enhet

Antal 

inskrivna 

barn i 

genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 

tjänst för 

lunch-

hantering

Konver-

terad

Hallsberg 2020

Rektor Förskolan Äppellunden

1 & 2 Blå 18 fleravdelning 0,20 Ja

Grön 18 fleravdelning 0,20 Ja

Gul 18 fleravdelning 0,05 Ja

Guld 18 fleravdelning 0,05 Ja

Lime 18 fleravdelning 0,05 Nej

Orange 18 fleravdelning 0,05 Nej

Röd 18 fleravdelning 0,05 Nej

Turkos 18 fleravdelning 0,05 0,7 Ja

Förskolan Tranängen

Nallen 18 fleravdelning 0,20 Nej

Karamellen 18 fleravdelning 0,20 0,4 Ja

Förskolan Norrgården

Fjärilen 18 fleravdelning 0,20 Ja

Kålmasken 18 fleravdelning 0,20 Ja

Nyckelpigan gul 18 fleravdelning 0,05 Nej

Nyckelpigan röd 18 fleravdelning 0,05 0,50 Nej

Förskolan Björkängen

Hjulet 18 fleravdelning 0,20 Nej

Lampan 18 fleravdelning 0,20 Nej

Skruven 18 fleravdelning 0,05 Nej

Storskruven 9 liten fleravdelning 0,05 0,50 Ja

Rektor Förskolan Kompassen

3 Nord Grön 18 fleravdelning 0,20 Nej

Nord Röd 18 fleravdelning 0,20 Nej

Syd Blå 18 fleravdelning 0,05 Ja

Syd Grön 18 fleravdelning 0,05 Ja

Syd Röd 18 fleravdelning 0,05 Ja

Öst Blå 18 fleravdelning 0,05 Ja

Öst Röd 18 fleravdelning 0,05 0,65 Nej

Förskolan Vibytorp

Vibytorp 1 18 fleravdelning 0,20 Ja

Vibytorp 2 18 fleravdelning 0,20 Ja

Vibytorp 3 18 fleravdelning 0,05 0,45 Ja

Förskolans organisation i Hallsbergs kommun år 2020

För varje inrättad avdelning beräknas en resurs enligt följande:

Är avdelningen konverterad (se beslut in nämnden 2009) beräknas enbart 

pedagogtjänser, för ej konverterade beräknas 0,95 tjänst för fleravdelning

1,20 tj för enavdelning och 0,6 tj för liten avdelning som barnskötartjänst.
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Enhet

Antal 

inskrivna 

barn i 

genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 

tjänst för 

lunch-

hantering

Konver-

terad

Vretstorp Förskolan Tallbacken

Tallkotten 18 fleravdelning 0,20 Nej

Äppelblomman 18 fleravdelning 0,20 Nej

Trädet 18 fleravdelning 0,05 0,45 Ja

Förskolan Sagobacken

Draken 18 fleravdelning 0,20 Ja

Grodan 18 fleravdelning 0,20 Nej

Trollet 9 liten fleravdelning 0,05 Ja

Ugglan 18 fleravdelning 0,2 0,65 Ja

Östansjö Förskolan Östansjö

Månen 18 fleravdelning 0,20 Ja

Solen 18 fleravdelning 0,20 Nej

Stjärnan 18 fleravdelning 0,05 Ja

Stjärnan halv 9 fleravdelning 0,05 0,50 Ja
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Enhet

Antal 

inskrivna 

barn i 

genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 

tjänst för 

lunch-

hantering

Konver-

terad

Pålsboda Förskolan Gläntan

Hajen 18 fleravdelning 0,20 Ja

Krokodilen 18 fleravdelning 0,20 0,40 Nej

Förskolan Folkasbo

Båten 18 fleravdelning 0,20 Ja

Tåget 18 fleravdelning 0,20 0,40 Nej

Förskolan Gullvivan

Gårdstrollen 18 fleravdelning 0,20 Nej

Skogstrollen 18 fleravdelning 0,20 Ja

Stentrollen 18 fleravdelning 0,05 Nej

Delfinen 18 fleravdelning 0,05 0,50 Ja

Hjortkvarn Förskolan Hjorten

Hjorten 18 enavdelning 0,20 0,20 Nej

Enhet

Antal 

inskrivna 

barn i 

genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 

tjänst för 

lunch-

hantering

Konver-

terad

Sköllersta Förskolan Ekhagen

VT 2020 Fröet 18 fleravdelning 0,20 Ja

Plantan 18 fleravdelning 0,20 Ja

Knoppen (under våren) 9 liten fleravdelning 0 0,40 Ja

Förskolan Treudden

Skogen 18 fleravdelning 0,20 Ja

Stacken 18 fleravdelning 0,20 Nej

Stubben 18 fleravdelning 0,05 0,45 Nej

Sköllersta Förskolan Ekhagen

HT 2020 Fröet 18 fleravdelning 0,20 Ja

Plantan 18 fleravdelning 0,20 0,40 Ja

Förskolan Treudden

Skogen 18 fleravdelning 0,20 Ja

Stacken 18 fleravdelning 0,20 Nej

Stubben 18 fleravdelning 0,05 0,45 Nej

Summa VT 936 7,15

Summa HT 927 7,15
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Organisation pedagogisk omsorg i Hallsbergs kommun 2020

Prognos antal barn

Prognos 

antal 

timmar

Antal tjänster
Prognos 

antal barn

Prognos 

antal 

timmar

Antal 

tjänster

Hallsberg 25 698 5 25 698 5

Beräkningsparametrarna för pedagogisk verksamhet är samma som år 2019

VT 2020 HT 2020
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Attestordning för bildningsnämnden, 
bokföringsåret 2020

6

20/BIN/32
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3
2020-01-29 Dnr:20/BIN/32 

Attestordning för bildningsnämnden, bokföringsåret 2020

Ärendebeskrivning 
Samtliga användare som har rätt att registrera eller ta ut information från ekonomisystemet UBW 
(Unit business World, tidigare Agresso) erhåller en roll. En användare kan ha flera roller beroende på 
vilka behörigheter som användaren erhåller. I nämndens attestordning framgår vilka befattningar 
som har rätt att besluta att tilldela olika personer/användare rätt till en eller flera roller.
Förvaltningen upprättar årligen en attestförteckning där det framgår vilka användare, med namn, 
som innehar en viss roll. Ekonomen upprättar förvaltningens attestförteckning med namngivna 
personer som ska inneha de olika rollerna, attestant, granskare, ersättare med flera, enligt underlag 
från berörda ansvariga. Förvaltningschefen fastställer hur attestförteckningen ska utformas. Vid 
förändringar av de namngivna personerna i attestförteckningen under bokföringsåret ska blankett 
som ekonomiavdelningen tillhandahåller användas.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att attestordning för bildningsnämnden, 
bokföringsåret 2020, fastställs.

Ärendet 
Samtliga användare som har rätt att registrera eller ta ut information från ekonomisystemet UBW 
(Unit business World, tidigare Agresso) erhåller en roll. En användare kan ha flera roller beroende på 
vilka behörigheter som användaren erhåller. I nämndens attestordning framgår vilka befattningar 
som har rätt att besluta att tilldela olika personer/användare rätt till en eller flera roller.

Förvaltningen upprättar årligen en attestförteckning där det framgår vilka användare, med namn, 
som innehar en viss roll. Ekonomen upprättar förvaltningens attestförteckning med namngivna 
personer som ska inneha de olika rollerna, attestant, granskare, ersättare med flera, enligt underlag 
från berörda ansvariga. Förvaltningschefen fastställer hur attestförteckningen ska utformas. Vid 
förändringar av de namngivna personerna i attestförteckningen under bokföringsåret ska blankett 
som ekonomiavdelningen tillhandahåller användas.

Leverantörsfakturor och interna fakturor

Vid hantering av leverantörsfakturor och interna fakturor används begreppen attestant och 
granskare för de olika rollerna.

Attestant
Attesten utgör kärnan i kontrollen, vilken ska ske mot underlag/beställning/ beslut och villkor. I 
attesten ligger också ansvaret för konteringen, d.v.s. attesten innebär ett godkännande av att 
konterad verksamhet får belastas. Begreppet mottagningsattest saknas men ansvaret för 
kontrollmomentet, att leveransen har mottagits eller att prestationen fullgjorts finns i 
attestfunktionen.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 3
2020-01-29 Dnr:20/BIN/32 

Granskare
Granskare innebär kontroll och ansvar för

• att fakturan är utställd på Hallsbergs kommun/förvaltning/enhet

• att fakturan är rätt uträknad

• att mervärdesskatten är specificerad och att momsregistreringsnummer finns angivet

• att fakturan specificerar vad som inköpts eller att följesedel bifogats

• att fakturaavgift, expeditionsavgift eller dylikt inte debiterats (om inte särskilt avtalats)

• att F-skattebevis finns angivet på fakturan

Omkontering/rättning av leverantörsfakturor, interna fakturor eller övrig bokföring

Vid hantering av omkonteringar/rättningar av leverantörsfakturor och interna fakturor används 
begreppen utfärdare, beslutsattestant och behörighetsattestant för de olika rollerna. Utfärdaren kan 
vara samma person som behörighetsattestant eller beslutattestant. Behörighetsattestant och 
beslutattestant kan ej vara samma person

Rollen som utfärdare innehas av den som upprättar en omkontering/rättning. När en 
omkontering/rättning upprättats skickas den vidare till beslutsattestant och sedan till 
behörighetsattestant. 

Förvaltningschef

Förvaltningschef äger rätt att attestera på samtliga ansvarskoder inom bildningsnämnders område.

Ekonom

Ekonomen äger rätt till att beslutsattestera rättelser av felaktigt bokförda poster samt 
bokslutstransaktioner. Behörighetsattestant utgörs av två personer på ekonomiavdelningen.

Kundfakturor

Vid hantering av fakturor som skickas från förvaltningen används begreppen attestant och order för 
de olika rollerna.

De som har rollen order registrerar underlaget till en kundfaktura. Kundfaktura kan vara intern eller 
extern. När underlaget till en intern kundfaktura klarmarkerats skickas den automatiskt vidare till 
mottagare, alltså granskare/ attestant. När underlaget till en extern kundfaktura klarmarkerats 
skickas den vidare i systemet för utskrift och utskick.
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2020-01-29 Dnr:20/BIN/32 

Angående behörighet att utse attestant samt ersättare gäller följande

Koddelen ansvar Behörig att besluta om attestant samt ersättare

70xxxx Förvaltningschef och vid förfall för denne nämndordförande.

71xxxx Respektive rektor för egna ansvar inom västra barn- och 
utbildningsområdet och vid förfall för denne förvaltningschef.

72xxxx Respektive rektor för egna ansvar inom östra barn- och 
utbildningsområdet och vid förfall för denne förvaltningschef.

73xxxx Chef för kultur- och föreningsavdelningen och vid förfall för 
denne förvaltningschef.

34xxxx Chef för fritidsavdelningen och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

Angående behörighet att utse granskare, behörighetsattestant och order samt ersättare 
gäller följande

Koddelen ansvar Behörig att besluta om granskare, behörighetsattestant och 
order samt ersättare

70xxxx Förvaltningschef och vid förfall för denne nämndordförande.

71xxxx Enhetschef administration och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

72xxxx Enhetschef administration och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

73xxxx Chef för kultur- och föreningsavdelningen och vid förfall för 
denne förvaltningschef.

34xxxx Chef för fritidsavdelningen och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen
Fredrik Nordvall Ines Hadziosmanovic

Förvaltningschef Ekonom
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Datum: 2020-01-29 Dnr:20/BIN/26 

Intern kontrollplan för år 2020

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska årligen anta en intern kontrollplan enligt Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi 
och verksamhet.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att anta intern kontrollplan för 
bildningsnämnden år 2020.

Ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. Det är varje 
nämnds ansvar att årligen anta en intern kontrollplan. Avsikten med riktlinjerna är att säkerställa att 
styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de skall med rimlig grad 
av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

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 kommer att rapportera 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.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Lena Wahlman

Förvaltningschef Ekonomisekreterare

Bilagor
Internkontrollplan år 2020 Bildningsnämnden
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun 

1.1 Styrande dokument 

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, ett reglemente för intern kontroll. Av reglementet beskrivs organisation med uttalade 
ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens rapporteringsskyldighet. 

Av reglementet 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 besluta 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 reglementet (§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 (§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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Av reglementet 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 

Sa
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2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  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 

13 5 4 2 1 
14 12 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 policyn för personliga utlägg inte följs. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

5  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 

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 deltar i nationella prov. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

11  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 

12  Att elever inte får den garanterade 
undervisningstiden i grundskolan. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

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

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

14  Att inte ”Rutin för ökad skolnärvaro” följs. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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2 Internkontrollplan 

2.1 Ekonomi 
  Risk Kontrollmoment 

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

Att attestförteckningen överensstämmer med de attestanter, granskare och arbetsledare som är 
registrerade i UBW (Agresso) 
Ansvarig funktion?  
Ekonom 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
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. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

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

Att ekonomiavdelningen informeras vid förändringar av attestanter, granskare och arbetsledare 
Ansvarig funktion?  
Administratör (granskare), ekonomisekreterare 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
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. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

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

Att inköp sker hos de leverantörer som det finns ramavtal eller avtal med 
Ansvarig funktion?  
Ekonom 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
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. 

Page 69 of 80



Bildningsförvaltningen, Internkontrollplan 2020 8(12) 

  Risk Kontrollmoment 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att policyn för personliga utlägg inte följs. 
 

Att personliga utlägg endast görs i undantagsfall 
Ansvarig funktion?  
Ekonomihandläggare, ekonomiavdelningen samt berörd attestant vid avvikelse 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
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 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. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 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. 
 

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. 
Ansvarig funktion?  
Administrativ samordnare 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
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 
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  Risk Kontrollmoment 
kreditfaktura alternativt justerats på annan faktura. 
Ett slumpmässigt urval på 10 fakturor sker vid kontrollen. Uppgifter om bokförda fakturor 
hämtas från ekonomisystemet UBW, Agresso. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

2.2 Personal 
  Risk Kontrollmoment 

 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. 
 

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. 
Ansvarig funktion?  
Ekonomisekreterare samt ansvarig chef vid avvikelse 
Kontrollfrekvens? 
Tre gånger/år 
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. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att undervisande personal inte har den kompetens som krävs. 
 

Att personal i grundskola har legitimation eller behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen. 
Ansvarig funktion?  
Personalavdelningen. Rektor ska ange åtgärd om det finns personal som inte har legitimation i 
undervisande ämnen eller behörighetsgivande examen. 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
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 
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  Risk Kontrollmoment 
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. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

2.3 Administration 
  Risk Kontrollmoment 

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

Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att plan mot kränkande behandling har upprättats. Se skollagen, 6 kap 8§: 
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. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 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. 
 

Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
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. 
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  Risk Kontrollmoment 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

2.4 Verksamhetsspecifik 
  Risk Kontrollmoment 

 Att elever inte deltar i nationella prov. 
 

Att elever deltar i nationella prov 
Ansvarig funktion?  
Rektor 
Kontrollfrekvens? 
Årsvis 
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. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 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". 
 

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 
Ansvarig funktion?  
Rektor 
Kontrollfrekvens? 
En gång/termin 
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. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att elever inte får den garanterade undervisningstiden i grundskolan. 
 

Att elever får den garanterade undervisningstiden i grundskolan 
Ansvarig funktion?  
IT-strateg samt rektor vid avvikelse 
Kontrollfrekvens? 
En gång/termin 
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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. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att nämnden inte erhåller tema 1-4 från rektorer. 
 

Att nämnden erhåller tema 1-4 från rektorer 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
Kontrollfrekvens? 
Fyra gånger/år 
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. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att inte ”Rutin för ökad skolnärvaro” följs. 
 

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.) 
Ansvarig funktion?  
Rektor grundskola 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
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. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-01-28 Dnr:20/BIN/25 

Aktuellt läge inför budgetarbete 2021 med flerårsplan -22 och -23 

Ärendebeskrivning 
Under våren påbörjar bildningsnämnden arbetet med att ta fram underlag för de ekonomiska 
ramarna inför kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. 
Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget och förutsättningar inför arbetet med 
budgetramar för 2021 (-22 och -23).

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

Ärendet 
En viktig del av arbetet med att skapa ekonomiska ramar för kommande år är att stämma av aktuella 
förutsättningar samt göra kvalificerade prognoser angående utvecklingen. En annan viktig del är 
naturligtvis att göra prioriteringar och satsningar för att påverka utvecklingen på ett sätt som är 
önskvärt. Bildningsförvaltningen redovisar det aktuella läget i arbetet med budgetramar för 2021 (-22 
och -23). Nämnden informeras även om den fortsatta processen och planeringen med att ta fram 
budgetramar för 2021.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-01-28 Dnr:20/BIN/28 

Planering sommarverksamheten förskola och fritidshem 2020

Ärendebeskrivning 
Nämnden beslutade på sitt sammanträde 2018-12-18 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
behovet av förskola och fritidshem inför sommaren 2020 (vecka 28-31). Undersökningen skulle ske 
före man presenterade organisationen med vilka sammanslagningar som skulle göras under 
sommaren. Bildningsförvaltningen har genomfört en sådan undersökning om vilka preliminära behov 
som finns inför sommaren 2020. Resultatet presenteras på bildningsnämndens sammanträde.

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

Ärendet 
Under en period av fyra semesterveckor (vecka 28-31) då de flesta barn är hemma, erbjuds inte 
förskola och fritidshem på alla förskolor och skolor. Alla vårdnadshavare som har behov av 
barnomsorg har rätt till och erbjuds förskola och fritidshem. Antalet förskolor och fritidshem 
reduceras dock och man får en anvisad plats på närmaste öppna förskola/fritidshem i kommunen. 
Beslutet angående sammanslagning föranleder ibland en diskussion och klagomål från 
vårdnadshavare. Bildningsnämnden beslutade 2018-08-28 att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten för öppethållande i Östansjö - Vretstorp under sammanslagningen. Utredningen 
presenterades för bildningsnämnden 2018-12-18 och visade att det inte fanns underlag. 

Sommaren 2019 var det väldigt få barn på kommunens samtliga förskolor som var öppna under 
veckorna 28-31. Något som varit särskilt tydligt under många år, är att en mycket stor andel av de 
som anmält behov inte nyttjar den plats de anmält sitt barn till. Ett bortfall på 50-70 procent är inte 
ovanligt, vilket gör det svårt att bemanna med rätt antal personal i förhållande till antalet barn.

Nämnden beslutade på sitt sammanträde 2018-12-18 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
behovet av förskola inför sommaren 2020. Undersökningen skulle ske före man presenterade 
organisationen med vilka sammanslagningar som skulle göras under sommaren. 
Bildningsförvaltningen har genomfört en sådan undersökning om vilka preliminära behov som finns 
inför sommaren 2020. Resultatet presenteras på bildningsnämndens sammanträde. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/BIN/13 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 25 februari redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2020-01-28 – 2020-02-24.

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 2 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2020-01-28 – 
2020-02-24.

Förskolan Tallbacken 1 st
Fredriksbergskolan 1 st

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

En av anmälningarna handlar om ett barn som blir fysiskt kränkt av ett annat barn, genom sparkar på 
benen. Detta är något som hänt vid ett flertal tillfällen. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen 
är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Först genom otrevliga ord 
och därefter hade den andra eleven skrivit den utsatte elevens namn i korridoren. Vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen är avslutad.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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