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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-01-28  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning 

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ersättare

3. Godkännande av dagordning

4. Anmälan om jäv

5. Val av justerare
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2 - Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 
för bildningsnämnden (20/BIN/8)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse och bokslut år 2019 för bildningsnämnden. 

Rapporten biläggs handlingarna senast på nämndens sammanträde den 28 januari 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 2 2020) 

Förvaltningschef samt ekonom föredrar ärendet muntligt, då ingen rapport ännu finns att tillgå. 

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna. Ärendet beslutas direkt på nämndens 
sammanträde 28 januari.

Förslag till beslut

Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde 28 januari. 

Expedieras till

Ekonomiavdelningen
Bildningsförvaltningens ekonom
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3 - Återrapportering av den interna 
kontrollen år 2019 (19/BIN/51)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Återrapportering av intern kontroll som har genomförts under år 2019.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 3 2020) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 28 januari.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 28 januari.

Beslutsunderlag 
 Återrapportering av den interna kontrollen 2019, 200128
 Internkontroll rapport helår 2019

Expedieras till

Ekonomiavdelningen
Ekonomisekreterare
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4 - Investeringsbudget fritidsanläggningar 
2020 (20/BIN/6)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Fritidsavdelningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar i fritidsanläggningar 2020.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 4 2020) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet, många investeringsförslag är en följd av investeringarna som 
gjordes 2019.

Siw Lunander (S) föreslår att informationsskyltar badplatser och motionsspår samt 12 bänkbord 
läggs till investeringarna 2020.

Ordförande föreslår beredningsutskottet besluta enligt förslag med tillägget om informationsskyltar 
badplatser och motionsspår samt 12 bänkbord till badplatser, Motorp och idrottsplatser.

Beredningsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna förslag på prioriterade 
investeringar i fritidsanläggningar 2020.

Beslutsunderlag 
 Investeringsbudget fritidsanläggningar 2020
 Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2020

Expedieras till

Fritidschefen
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5 - Aktuellt läge bildningsförvaltningen inför 
vårterminen 2020 (20/BIN/9)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget på bildningsförvaltningen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 5 2020) 

Förvaltningschefen informerar utskottet om aktuellt läge. Under våren kommer en biträdande 
rektor att arbeta tillsammans med rektor på Transtenskolan. Skolan har sedan vårterminen 2020 
infört mobilförbud på skolan. Stocksätterskolan har anställt en ny biträdande rektor från och med 
vårterminen 2020. En första information om Skolinspektionens regelbundna tillsyn samt en träff 
angående Skolverkets satsning för nyanländas lärande sker vecka 3. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Information från bildningsförvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-01-28  

6 - Redovisning av terminsbetyg, 
höstterminen 2019 (20/BIN/7)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid 
kommunens skolor i slutet av höstterminen 2019.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 6 2020) 

Förvaltningschefen drar en kort information muntligt om terminsbetygen 2019. Mer information 
kommer på nämndens sammanträde 28 januari. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Redovisning av terminsbetyg, höstterminen 2019
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7 - Förslag till remissvar på 
remisspromemoria om möjligheten till betyg 
i skolår 4 (19/BIN/471)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har valts ut som en av flera huvudmän att lämna synpunkter på 
Utbildningsdepartementets promemoria om möjlighet till betyg i skolår 4.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 7 2020) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet som därefter diskuteras av utskottet.

Siw Lunander (S), med instämmande av Theres Andersson (S), uttrycker att de anser att rektor inte 
ska få fatta beslut om betyg i årskurs 4 innan de fått huvudmannens godkännande. 

Rikard Arveden (M) uttrycker att han har inga invändningar på befintlig promemoria. 

Beslut i ärendet fattas på nämndens sammanträde den 28 januari. 

Förslag till beslut

Beslut i ärendet fattas på nämndens sammanträde den 28 januari.  

Beslutsunderlag 
 Förslag till remissvar på remisspromemoria om möjligheten till betyg i skolår 4
 Promemoria - Möjlighet till betyg från årskurs 4
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8 - Verksamhetsrapport 2019:07 (20/BIN/4) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Tallbacken i Vretstorp, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats av nämndsekreterare Jenny Andersson.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 8 2020) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att rapporten godkänns och läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport 2019:07 - Förskolan Tallbacken

Expedieras till

Rektor förskolan Tallbacken
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-01-28  

9 - Verksamhetsrapport 2019:08 (20/BIN/5) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Äppellunden i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats av nämndsekreterare Jenny Andersson.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 9 2020) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att rapporten godkänns och läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport 2019:08 - Förskolan Äppellunden

Expedieras till

Rektorerna förskolan Äppellunden
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-01-28  

10 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2019-12-17 - 2020-01-27 presenteras på nämndens 
sammanträde den 28 januari. 
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11 - Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17 
(19/BIN/2)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 28 januari redovisas inkomna anmälningar om
kränkande behandling till huvudman mellan perioden 2019-12-17- 2020-01-27.

På beredningsutskottets sammanträde 14 januari redovisas också hittills inkomna anmälningar
till bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 11 2020) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 - 2.17
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12 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 12 2020) 

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
- Kulturavdelningen arbetar mycket med sommarutställningen 2020.
- Aktuellt på fritidsavdelningen är att de behöver se över befintliga föreningsbidrag. 

Lokalplanering
- Renovering av Stocksätterskolan är klar. 
 - Förskolan Hässleberg kommer att öppna igen under våren 2020.
- Renovering pågår av förskolan Norrgården. Det kommer att göras en del om året.
- Förvaltningen har inte fått startbesked för nya förskolelokalen i Pålsboda än. 

IT
Inget att rapportera.

Information från förvaltningen
- Två incidentrapporter

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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Återrapportering av den interna kontrollen år 
2019
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2020-01-21 Dnr:19/BIN/51 

Återrapportering av den interna kontrollen år 2019

Ärendebeskrivning 
Återrapportering av intern kontroll som har genomförts under år 2019.

Förslag till beslut 
1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2019 godkänns 

2. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2019 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.

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

Bifogad bilaga har sammanställts efter beredningsutskottets sammanträde. Utifrån den färdiga 
rapporten föreslår bildningsförvaltningen att beslut fattas om att följande kontroller återkommer i 
2020 års interna kontrollplan, Attester, Inköp, Personliga utlägg, Skol- och barnomsorgspeng, 
Anställningar, Delegationsordning, Deltagande i nationella prov, Extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram, Garanterad undervisningstid och Tema.

Barnkonsekvensanalys är inte utförd. Barnkonventionen blev svensk lag 2020-01-01. Det var inte 
aktuellt att göra en barnkonsekvensanalys då bildningsnämnden antog den interna kontrollplanen 
2019-02-26.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Lena Wahlman

Förvaltningschef Ekonomisekreterare
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2020-01-21 Dnr:19/BIN/51 

Bilagor
Internkontrollrapport helår 2019 Bildningsförvaltningen
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Bildningsförvaltningen, Internkontrollrapport helår 2019 2(33) 
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1.2 Organisation .................................................................................................................................................................................................................. 3 
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun 

1.1 Styrande dokument 

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

Av riktlinjerna framgår följande: 

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

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

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

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

granskning/uppföljning av den interna kontrollen. 

1.2 Organisation 

Enligt riktlinjerna punkt 1.2 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta 
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens 
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. 

Vidare framgår av punkt 1.3 att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 

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

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 
god intern kontroll kan upprätthållas. 
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Bildningsförvaltningen, Internkontrollrapport helår 2019 4(33) 

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

1.3 Riskbedömningsmatris 
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  Konsekvens 
 

Allvarlig 
Kännbar 
Lindrig 

Försumbar 
 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel uppstår) 

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

3 Möjlig (det finns en möjlig 
risk) 

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

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten) 

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

1 Osannolik (risken är så gått 
som obefintlig) 

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

 

 

Allvarlig Kännbar Lindrig Totalt: 12 

12 5 4 2 1 
11 10 

9 8 7 6 3 

3 2 7 
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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 
kommunen har 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 

Administration 7  Att inte delegationsordning efterlevs och beslut 
anmäls till nämnd. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Verksamhetsspecifik 9  Att elever inte deltar i nationella prov. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

10  Att skolan inte ger stöd till den elev som 
*riskerar att inte utvecklas i riktning mot 
kunskapsmålen i läroplanen *bedöms inte uppnå 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
kunskapskraven *uppvisar andra svårigheter i 
sin skolsituation. Stöd ska ges enligt rutinen 
”Arbetsgång för arbetet med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram". 
 

11  Att elever inte får den garanterade 
undervisningstiden i grundskolan. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

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

3. Möjlig 2. Lindrig 6 
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2 Uppföljning 

Område: 
2.1 Ekonomi 

Risk: 
2.1.1 Att attestförteckningen inte överensstämmer med de attestanter, granskare och arbetsledare som är 

registrerade i UBW (Agresso). 

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

Bildningsförvaltningen 

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

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonom  Inga avvikelser 2019-03-31 Antal avvikelser granskare: 0 

Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestanter: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestanter: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 0 
  

Allkontroll 2 Ekonom  Ej kontrollerad 2019-09-30  
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Risk: 
2.1.2 Att ekonomiavdelningen inte informeras vid förändringar av attestanter, granskare och arbetsledare. 

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

Bildningsförvaltningen 

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

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomisekreterare  Inga avvikelser 2019-04-30 Antal avvikelser granskare: 0 

Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestanter: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestanter: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 0 

Allkontroll 1 Administratör 1 
Stocksätterskolan 

 Inga avvikelser 2019-04-30 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestanter: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestanter: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 0 
  

Allkontroll 1 Administratör 2 
Stocksätterskolan 

 Inga avvikelser 2019-04-30 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestanter: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestanter: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 0 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Administratör 1 Transtenskolan  Mindre avvikelser 2019-04-30 Antal avvikelser granskare: 0 

Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestanter: 2 
Antal avvikelser ersättare för attestanter: 5 
Antal avvikelser arbetsledare: 0 

Allkontroll 1 Administratör 2 Transtenskolan  Inga avvikelser 2019-04-30 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestanter: 0 
Antal avvikelser ersättare för attestanter: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 0 

Allkontroll 1 Administratör Folkasboskolan  Mindre avvikelser 2019-04-30 Antal avvikelser granskare: 0 
Antal avvikelser ersättare för granskare: 0 
Antal avvikelser attestanter: 2 
Antal avvikelser ersättare för attestanter: 0 
Antal avvikelser arbetsledare: 0 

Allkontroll 2 Ekonomisekreterare  Ej kontrollerad 2019-10-31 Allkontroll 2 är inte genomförd då den bygger 
på att den första kontrollen av attester (Att 
attestförteckningen överensstämmer med de 
attestanter, granskare och arbetsledare som är 
registrerade i UBW (Agresso)) ska ha 
genomförts i september. 

Allkontroll 2 Administratör 1 
Stocksätterskolan 

 Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 2 
Stocksätterskolan 

 Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 1 Transtenskolan  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2 Administratör 2 Transtenskolan  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2 Administratör Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2019-10-31  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Administratör 1 Transtenskolan: Skicka in 
blankett för ny användare i UBW Web. 

 Avslutad 2019-04-30  

Administratör Folkasboskolan: Ändring av 
attestanter är skickad till ekonomiavdelningen. 

 Avslutad 2019-04-30  
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Risk: 
2.1.3 Att inköp inte sker hos de leverantörer som kommunen har avtal med. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att inköp sker hos de leverantörer som kommunen har avtal med Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll görs på inköp av kontorsmaterial samt skol- och förskolematerial. Urval görs genom att slumpmässigt välja fakturor på samtliga ansvar inom bildningsförvaltningen och 
på de konton där kostnader för kontors-, skol- och förskolematerial bokförts. Stickprov görs genom att slumpmässigt välja ut tio fakturor med annan leverantör än de som 
kommunen har avtal med. Bedömning sker om inköp istället hade kunnat ske hos någon av de leverantörer som kommunen har avtal med. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonom 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonom  Inga avvikelser 2019-06-30  

Allkontroll 2 Ekonom  Ej kontrollerad 2019-12-31  

Risk: 
2.1.4 Att policyn för personliga utlägg inte följs. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att personliga utlägg endast görs i undantagsfall Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kommunens ledningsgrupp beslutade 2013-08-23 om en policy för personliga utlägg. Policyn finns på intranätet. Ersättning för personliga utlägg utbetalas vid fyra tillfällen under 
året, mars, juni, september och december. 
I policyn står det följande:  
”Inköp ska i första hand göras via de ramavtal som kommunen har upphandlat eller är anslutna till.” ”I de fall den vara eller tjänst som ska inköpas inte finns med på listan över 
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Kontrollmoment Enhet 
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 2019. Lista med utbetalningarna sammanställs av ekonomihandläggare på ekonomiavdelningen. På listan ska det framgå om inköpet istället skulle ha kunnat ske 
från en leverantör som kommunen har avtal med alternativt en leverantör, som ekonomiavdelningen har kännedom om, har möjlighet att skicka en faktura till kommunen. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomihandläggare, ekonomiavdelningen samt berörd attestant vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomihandläggare, 
ekonomiavdelningen 

 Mindre avvikelser 2019-03-31 Nio stycken utlägg har skett och bedömningen 
är att i åtta fall hade inköpsstället kunnat skicka 
faktura om rekvisition lämnats. I ett fall bedöms 
utlägget ha kunnat reglerats genom att 
registrera det som resekostnad i lönesystemet 
Personec. Sammanfattningsvis har det skett nio 
avvikelser. Se Allkontroll 1A - 1G. 

Allkontroll 1A Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2019-03-31 Ett utlägg. 

Allkontroll 1B Rektor Transtenskolan  Mindre avvikelser 2019-03-31 Ett utlägg. 

Allkontroll 1C Verksamhetschef elevhälsan  Mindre avvikelser 2019-03-31 Två utlägg. 

Allkontroll 1D Fritidschef  Mindre avvikelser 2019-03-31 Två utlägg. 

Allkontroll 1E Kulturchef  Mindre avvikelser 2019-03-31 Ett utlägg. 

Allkontroll 1F Rektor förskoleområde 1  Mindre avvikelser 2019-03-31 Ett utlägg. 

Allkontroll 1G Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2019-03-31 Ett utlägg. 

Allkontroll 2 Ekonomihandläggare, 
ekonomiavdelningen 

 Mindre avvikelser 2019-09-30 Tre stycken personliga utlägg har skett. Vid ett 
utlägg hade inköpsstället kunnat skicka faktura 
om rekvisition lämnats. Två leverantörer 
krävde andra betalningssätt än faktura. Innan 
de två inköpen gjordes rådfrågades 
förvaltningens ekonom. Sammanfattningsvis 
har det skett en avvikelse. Se Allkontroll 1A . 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1A Fritidschef  Mindre avvikelser 2019-09-30 Ett utlägg. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Rektor Transtenskolan: Planera bättre så att 
rekvisition täcker hela beloppet, men också 
fortsätta att undvika personliga utlägg i största 
möjliga mån. 

 Avslutad 2019-03-31  

Verksamhetschef elevhälsan: Information på 
APT i september om policyn för personliga 
utlägg samt hur man registrerar kostnader i 
samband med resor. 

 Avslutad 2019-03-31  

Fritidschef: Informera medarbetarna.  Avslutad 2019-03-31  

Kulturchef: Berörda har informerats om 
policyn gällande personliga utlägg. 

 Avslutad 2019-03-31  

Rektor förskoleområde 1: Göra inköp i 
möjligaste mån endast enligt avtal. 

 Avslutad 2019-03-31  

Fritidschef: Informera medarbetarna.  Avslutad 2019-09-30  

Risk: 
2.1.5 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. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att korrekt skol- och barnomsorgspeng erläggs för barn och elever som är folkbokförda i 
Hallsbergs kommun och som har plats i förskoleklass, grund- eller grundsärskola, förskola, 
annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem i annan kommun eller i en fristående 
verksamhet. 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll ska ske av 10 stycken fakturor som är bokförda under perioden januari - maj 2019 och 10 stycken fakturor under juni – november 2019. 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. 
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Kontrollmoment Enhet 
Om inte korrekt ersättning har erlagts ska kontroll ske om detta har krediterats på särskild kreditfaktura alternativt justerats på annan faktura. 
Ett slumpmässigt urval på 10 fakturor sker vid kontrollen. Uppgifter om bokförda fakturor hämtas från ekonomisystemet UBW, Agresso. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Administrativ samordnare 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Administrativ samordnare  Ej kontrollerad 2019-06-30  

Allkontroll 2 Administrativ samordnare  Ej kontrollerad 2019-12-31  

Område: 
2.2 Personal 

Risk: 
2.2.1 Att det inte finns utdrag från belastningsregistret vid nyanställning av personal som vid något tillfälle i sitt 

arbete har kontakt med barn och elever. Gäller anställningsformerna timanställda, vikariat och 
tillsvidareanställda. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att det finns utdrag från belastningsregistret vid nyanställning av personal som vid något 
tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn och elever. Gäller anställningsformerna:- 
timanställda- vikariat- och tillsvidareanställda. 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Ansvarig chef skickar utdrag ur belastningsregistret till personalavdelningen som registrerar det i programmet WinLas. När registrering har skett strimlas utdraget. För att 
genomföra den interna kontrollen hämtas en lista från programmet WinLas och jämförs med en rapport från personalsystemet Personec P som innehåller de nyanställningar som 
har skett under den period som omfattas av den interna kontrollen. Kontrollen i maj avser nyanställningar som har skett under perioden januari - april 2019. Kontrollen i 

Page 31 of 108



Bildningsförvaltningen, Internkontrollrapport helår 2019 14(33) 

Kontrollmoment Enhet 
september avser nyanställningar som har skett under perioden maj – augusti 2019. Kontrollen i december avser nyanställningar som har skett under perioden september 
- november 2019. Vid avvikelse noteras den personal vars utdrag saknas på en lista som skickas till ansvarig chef som anger åtgärd för att fortsättningsvis säkerställa att utdrag ur 
belastningsregistret skickas till personalavdelningen. 
 
Kontrollfrekvens? 
Tre gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomisekreterare samt ansvarig chef vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Ekonomisekreterare  Större avvikelser 2019-05-31 Kontroll har gjorts på 57 stycken anställningar. 

Det finns utdrag ur belastningsregistret till 49 
av dessa. Det saknas 8 stycken utdrag som inte 
har skickats till personalavdelningen. Resultatet 
av den genomförda kontrollen skickas till 
berörda arbetsledare 2019-05-23. Se 
Allkontroll 1A - 1F. 

Allkontroll 1A Förvaltningschef  Ej kontrollerad 2019-05-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 1B Rektor Långängskolan  Större avvikelser 2019-05-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 1C Rektor förskoleområde 1  Större avvikelser 2019-05-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 1D Rektor Folkasboskolan  Större avvikelser 2019-05-31 Ett utdrag saknas. 
  

Allkontroll 1E Rektor Sköllersta 
förskola/skola:  Större avvikelser 2019-05-31 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 1F Rektor Kulturskola  Större avvikelser 2019-05-31 Två utdrag saknas. 
  

Allkontroll 2 Ekonomisekreterare  Större avvikelser 2019-09-30 Kontroll har gjorts på 66 stycken anställningar. 
Det finns utdrag ur belastningsregistret till 49 
av dessa. Det saknas 17 stycken utdrag som inte 
har skickats till personalavdelningen. Resultatet 
av den genomförda kontrollen skickas till 
berörda arbetsledare 2019-10-01. Se 
Allkontroll 2A - 2J. 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2A Förvaltningschef  Ej kontrollerad 2019-09-30 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 2B Rektor Östansjö skola och 
Fredriksbergskolan 

 Större avvikelser 2019-09-30 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 2C Rektor Stocksätterskolan  Större avvikelser 2019-09-30 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 2D Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2019-09-30 Tre utdrag saknas. 

Allkontroll 2E Rektor förskoleområde 1  Större avvikelser 2019-09-30 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 2F Rektor förskoleområde 3  Större avvikelser 2019-09-30 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 2G Rektor förskola Pålsboda, 
Hjortkvarn  Större avvikelser 2019-09-30 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 2H Rektor Folkasboskolan  Större avvikelser 2019-09-30 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 2I Rektor Sköllersta förskola/skola  Större avvikelser 2019-09-30 Tre utdrag saknas. 

Allkontroll 2J Fritidschef  Större avvikelser 2019-09-30 Tre utdrag saknas. 

Allkontroll 3 Ekonomisekreterare  Större avvikelser 2019-12-31 Kontroll har gjorts på 53 stycken anställningar. 
Det finns utdrag ur belastningsregistret till 38 
av dessa. Det saknas 15 stycken utdrag som inte 
har skickats till personalavdelningen. Resultatet 
av den genomförda kontrollen skickas till 
berörda arbetsledare 2019-12-18. Se 
Allkontroll 3A - 3H. 

Allkontroll 3A Förvaltningschef  Ej kontrollerad 2019-12-31 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 3B Verksamhetschef elevhälsan  Större avvikelser 2019-12-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 3C Rektor Östansjö skola och 
Fredriksbergskolan 

 Ej kontrollerad 2019-12-31 Tre utdrag saknas. 

Allkontroll 3D Rektor Stocksätterskolan  Större avvikelser 2019-12-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 3E Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2019-12-31 Två utdrag saknas. 

Allkontroll 3F Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2019-12-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 3G Rektor Folkasboskolan  Större avvikelser 2019-12-31 Ett utdrag saknas. 

Allkontroll 3H Fritidschef  Större avvikelser 2019-12-31 Fyra utdrag saknas. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Rektor Långängskolan: Berörd anställd har 
uppmanats att lämna in ett utdrag skyndsamt. 

 Avslutad 2019-05-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Rektor förskoleområde 1: Vikariesamordnaren 
ringer endast in personer som hon har fått 
klartecken från administrationen om att de har 
lämnat in belastningsregister. 

 Avslutad 2019-05-31 Rektor förskoleområde 1: Vi har som rutin att 
ingen vikarie får arbeta i våra verksamheter 
innan vi har fått deras belastningsregister. 
Under våren träffade jag den anställda på en 
förskola och då fick jag kännedom om att hon 
inte hade lämnat in belastningsregister. Jag sa 
att hon inte fick arbeta innan hon uppvisat 
detta. Jag tydliggjorde för vikariesamordnaren 
hur viktigt detta är. 

Rektor Folkasboskolan: Vi kontaktar den 
anställda för att få in utdraget ur 
belastningsregistret. 

 Avslutad 2019-05-31  

Rektor Sköllersta förskola/skola: Jag tar 
kontakt med dom snarast och påminner om att 
lämna in utdrag. Följer även upp om tre veckor. 

 Avslutad 2019-05-31  

Rektor kulturskola: Utdragen lämnas till 
personalavdelningen. 

 Avslutad 2019-05-31  

Rektor Östansjö skola och Fredriksbergskolan: 
Utdragen har skickats till personalavdelningen 
2019-12-15. 

 Avslutad 2019-09-30  

Rektor Stocksätterskolan: Skolan har skickat 
begäran om utdrag. 

 Avslutad 2019-09-30  

Rektor förskoleområde 1: Den anställda har 
inte börjat arbeta än i verksamheten. Jag 
kontaktar henne om att lämna ett utdrag. 

 Avslutad 2019-09-30  

Rektor förskoleområde 3: Utdrag efterlystes i 
augusti samt 1 oktober. Personen ifråga är inte 
längre verksam inom barnomsorgen. 

 Avslutad 2019-09-30  

Rektor förskola Pålsboda, Hjortkvarn: Ej 
angivit åtgärd. 

 Avslutad 2019-09-30  

Rektor Folkasboskolan: Ej angivit åtgärd.  Avslutad 2019-09-30  

Rektor Sköllersta förskola/skola: Chef 
påminner om att lämna in utdraget snarast. 

 Avslutad 2019-09-30  

Fritidschef: Ej skriva på anställningsavtal innan 
utdrag uppvisats. 

 Avslutad 2019-09-30  

Verksamhetschef elevhälsan: Lägga till som 
punkt på Checklista, introduktion av 
nyanställda. 

 Avslutad 2019-12-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Rektor Stocksätterskolan: Påminnelse kommer 
att gå ut om personen skulle vara aktuell för 
anställning igen. 

 Avslutad 2019-12-31  

Rektor Folkasboskolan: Att utdrag lämnas till 
områdeskontoret första arbetsdagen.  Avslutad 2019-12-31  

Fritidschef: Rutin att utdrag lämnas när 
anställningsavtal undertecknas samt skicka 
utdrag till personalavdelningen. 

 Avslutad 2019-12-31  

Område: 
2.3 Administration 

Risk: 
2.3.1 Att inte delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att plan mot kränkande behandling har upprättats. Se skollagen, 6 kap 8§: 
Plan mot kränkande behandling 
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Se delegationsordningen, position 2.14 Upprätta plan mot kränkande behandling. Kontroll sker genom att granska att 
planer har anmälts som delegationsbeslut till nämnden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
 
Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd Bildningsförvaltningen 
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Kontrollmoment Enhet 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Enligt delegationsordningen, position 4.1, är rektor delegat när det gäller ”Undervisning om vad eleverna ska iaktta för undvikande av olycka”. Kontroll sker genom att granska att 
undervisning som har genomförts har anmälts som delegationsbeslut till nämnden. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Nämndsekreterare  Mindre avvikelser 2019-10-31 Kontrollen visar att tio planer har anmälts till 

bildningsnämnden. Åtta planer har vid 
kontrollens genomförande inte anmälts till 
bildningsnämnden, se Allkontroll 1A-1K. 

Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan  Mindre avvikelser 2019-12-31 En plan har inte anmälts som delegationsbeslut 
till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1B Rektor Långängskolan  Mindre avvikelser 2019-12-31 En plan har inte anmälts som delegationsbeslut 
till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan  Inga avvikelser 2019-12-31  

Allkontroll 1D Rektor förskoleområde 1  Inga avvikelser 2019-12-31  

Allkontroll 1E Rektor förskoleområde 2  Inga avvikelser 2019-12-31  

Allkontroll 1F Rektor förskoleområde 3  Inga avvikelser 2019-12-31  

Allkontroll 1G Rektor förskolor Östansjö, 
Vretstorp 

 Mindre avvikelser 2019-12-31 Tre planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1H Rektor Östansjö skola, 
Fredriksbergskolan 

 Mindre avvikelser 2019-12-31 Två planer har inte anmälts som 
delegationsbeslut till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1I Rektor Sköllersta förskola, skola  Inga avvikelser 2019-12-31  

Allkontroll 1J Rektor förskolor Pålsboda, 
Hjortkvarn 

 Inga avvikelser 2019-12-31  

Allkontroll 1K Rektor Folkasboskolan  Mindre avvikelser 2019-12-31 En plan har inte anmälts som delegationsbeslut 
till bildningsnämnden. 

Allkontroll 1 Nämndsekreterare  Mindre avvikelser 2019-10-31 Ingen skola har anmält, i enlighet med 
delegationsordningen, att undervisning av 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
skolskjutselever har genomförts, se Allkontroll 
1A-1F. 

Allkontroll 1A Rektor Stocksätterskolan  Mindre avvikelser 2019-12-31  

Allkontroll 1B Rektor Långängskolan  Mindre avvikelser 2019-12-31  

Allkontroll 1C Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2019-12-31  

Allkontroll 1D Rektor Östansjö skola, 
Fredriksbergskolan 

 Mindre avvikelser 2019-12-31  

Allkontroll 1E Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2019-12-31  

Allkontroll 1F Rektor Folkasboskolan  Mindre avvikelser 2019-12-31  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Rektor Stocksätterskolan: Ej angivit åtgärd.  Avslutad 2019-12-31 Rektor Stocksätterskolan: Planen antas vid 

arbetsplatsträff 2019-12-12 och skickas 
därefter till huvudman. 

Rektor Långängskolan: Ny ledning och 
organisation av trygghetsarbetet har bildats 
under höstterminen 2019 och ett årshjul har 
upprättats för att säkerställa upprättande av 
ny plan i början av varje hösttermin. 

 Avslutad 2019-12-31 Rektor Långängskolan: Planen skickas till 
huvudmannen i januari 2020. 

Rektor förskolor Östansjö, Vretstorp: Ej angivit 
åtgärd. 

 Avslutad 2019-12-31  

Rektor Östansjö skola, Fredriksbergskolan: 
Notera i resp. skolas kalendarium att plan ska 
skickas till huvudmannen. 

 Avslutad 2019-12-31 Rektor Östansjö skola, Fredriksbergskolan: 
Östansjö skola skickar planen till huvudmannen 
2019-12-06 och Fredriksbergskolan skickar 
planen 2019-12-13. 

Rektor Folkasboskolan: Vi behöver få in en 
påminnelse i kalendariet. 

 Avslutad 2019-12-31 Rektor Folkasboskolan: Planen skickas 2019-
12-06 till huvudmannen. 

Rektor Stocksätterskolan: Skolan ska se över 
ett upplägg för utbildning till berörd elev. 

 Avslutad 2019-12-31 Rektor Stocksätterskolan: Ingen enskild 
undervisning har skett under höstterminen 
2019. Skolan har en elev som åker skolskjuts. 

Rektor Långängskolan: Delegationsbeslut 
undertecknat och skickat till 
nämndsekreterare. 

 Avslutad 2019-12-31 Rektor Långängskolan: Eleverna erhöll 
undervisning 2019-11-28. 

Rektor Östansjö skola, Fredriksbergskolan: 
Rektor anmäler till nämndsekreterare när 
utbildning är genomförd på resp. skola. 

 Avslutad 2019-12-31 Rektor Östansjö skola, Fredriksbergskolan: 
Östansjö skola: Undervisningen sker i december 
2019. 
Fredriksbergskolan: Pågår planering av 
undervisning detta läsår. 
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
  

Rektor Folkasboskolan: Få in ärendet i vårt 
kalendarium. 

 Avslutad 2019-12-31 Rektor Folkasboskolan: Eleverna undervisas 
2020-01-16. 

Risk: 
2.3.2 Att vårdnadshavare som har anmält önskemål om plats i förskola inte erbjuds detta inom fyra månader. 

(Enligt skollagen 8 kap. 14 §.) 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att vårdnadshavare som har anmält önskemål om plats i förskola erbjuds detta inom fyra 
månader, enligt skollagen 8 kap. 14 §. 

Bildningsförvaltningen 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Skollagen, 8 kap 14 §: 
Erbjudande av plats 
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.Detta innebär att oavsett hur lång 
kötiden är ska vårdnadshavare erbjudas plats för barnet i förskola det placeringsdatum som vårdnadshavarna önskar, om de har anmält önskemål om förskola senast fyra 
månader innan det önskade placeringsdatumet. Systemförvaltare hämtar uppgifter om kötid från programmet Procapita. Kontroll av kötid sker av de barn vars vårdnadshavare 
erbjuds plats under mars och september 2019. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Systemförvaltare Procapita 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Systemförvaltare Procapita  Inga avvikelser 2019-04-30 Totalt antal barn vars vårdnadshavare har 

önskat placeringsdatum under den månad som 
kontrollen avser (mars) och som har anmält 
önskemål om plats senast fyra månader innan 
önskat placeringsdatum: 13 barn 
Antal barn som har erbjudits plats på önskat 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
placeringsdatum och vars vårdnadshavare har 
anmält önskemål om plats senast fyra månader 
innan önskat placeringsdatum. 
(Fyramånadersregeln är uppfylld): 13 barn 
Antal barn som inte har erbjudits plats på 
önskat placeringsdatum och vars 
vårdnadshavare har anmält önskemål om plats 
senast fyra månader innan önskat 
placeringsdatum(Fyramånadersregeln är inte 
uppfylld): 0 barn 

Allkontroll 2 Systemförvaltare Procapita  Mindre avvikelser 2019-10-31 Totalt antal barn vars vårdnadshavare har 
önskat placeringsdatum under den månad som 
kontrollen avser (september) och som har 
anmält önskemål om plats senast fyra månader 
innan önskat placeringsdatum: 24 barn 
Antal barn som har erbjudits plats på önskat 
placeringsdatum och vars vårdnadshavare har 
anmält önskemål om plats senast fyra månader 
innan önskat placeringsdatum. 
(Fyramånadersregeln är uppfylld): 22 barn 
Antal barn som inte har erbjudits plats på 
önskat placeringsdatum och vars 
vårdnadshavare har anmält önskemål om plats 
senast fyra månader innan önskat 
placeringsdatum. (Fyramånadersregeln är inte 
uppfylld): 2 barn 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Förskola  Avslutad 2019-10-31 Systemförvaltare Procapita: De två barnen 

fyllde ett år på onsdagen. De erbjöds plats på 
tisdagen veckan därpå. Detta enligt våra regler 
att barn måste vara fyllda ett år innan det 
börjar förskola samt att vår rutin är att vi gör 
introduktioner på tisdagar. 
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Område: 
2.4 Verksamhetsspecifik 

Risk: 
2.4.1 Att elever inte deltar i nationella prov. 

 
Kontrollmoment Enhet 
Att elever deltar i nationella prov Bildningsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
De nationella prov som kontrolleras är de prov som genomförts under lå 2018/2019 på Långängskolan och Transtenskolan. Rektor redovisar dels totalt antal elever dels antal 
elever som har gjort de olika nationella proven. Vid avvikelse anges åtgärd. 
 
Kontrollfrekvens? 
Årsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Rektor 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2019-06-30  

Allkontroll 2 Rektor Transtenskolan  Mindre avvikelser 2019-06-30 Årskurs 9: 
Matematik, Delprov A: antal elever i årskursen: 
120 st, antal genomförda prov: 114 st, Delprov 
B: antal elever i årskursen: 120 st, antal 
genomförda prov: 114 st, Delprov C: antal 
elever i årskursen: 120 st, antal genomförda 
prov: 114 st, Delprov D: antal elever i 
årskursen: 120 st, antal genomförda prov: 111 
st, 
 
Svenska/svenska som andraspråk, Delprov A: 
antal elever i årskursen: 120 st, antal 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
genomförda prov: 114 st, Delprov B: antal 
elever i årskursen: 120 st, antal genomförda 
prov: 110 st, Delprov C: antal elever i 
årskursen: 120 st, antal genomförda prov: 113 
st, 
 
Engelska, Delprov A: antal elever i årskursen: 
120 st, antal genomförda prov: 113 st, Delprov 
B1: antal elever i årskursen: 120 st, antal 
genomförda prov: 110 st, Delprov B2: antal 
elever i årskursen: 120 st, antal genomförda 
prov: 110 st, Delprov C: antal elever i 
årskursen: 120 st, antal genomförda prov: 110 
st, 
 
Biologi, Delprov A1: antal elever i årskursen: 
120 st, antal genomförda prov: 106 st, Delprov 
A2: antal elever i årskursen: 120 st, antal 
genomförda prov: 106 st, Delprov A3: antal 
elever i årskursen: 120 st, antal genomförda 
prov: 106 st, Delprov B: antal elever i 
årskursen: 120 st, antal genomförda prov: 104 
st, 
 
Geografi, Delprov A: antal elever i årskursen: 
120 st, antal genomförda prov: 110 st, Delprov 
B: antal elever i årskursen: 120 st, antal 
genomförda prov: 109 st 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Rektor Transtenskolan: De elever som inte 
genomförde de nationella proven består av två 
kategorier, den ena kategorin är sjukdom, där 
har vi erbjudit eleverna att få göra 
någon/några delar i efterhand. Den andra 
kategorin består av elever som inte har de 
grundläggande kunskaperna för att kunna 
genomföra provet, det kan bl.a. gälla nyanlända 
elever som endast gått i svensk skola i ett år 

 Avslutad 2019-06-30  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
eller elev med svårigheter såsom t.ex. generell 
språkstörning. 

Risk: 
2.4.2 Att skolan inte ger stöd till den elev som *riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen 

*bedöms inte uppnå kunskapskraven *uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Stöd ska ges enligt 
rutinen ”Arbetsgång för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram". 

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

Bildningsförvaltningen 

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

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Rektor Stocksätterskolan  Mindre avvikelser 2019-06-30 Betyg F 

Antal elever med betyg F i minst ett ämne: åk 6: 
20 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: åk 6: 20 elever 

Page 42 of 108



Bildningsförvaltningen, Internkontrollrapport helår 2019 25(33) 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: åk 6: 6 elever 
Betyg: - (streck) 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: åk 
6: 2 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: åk 6: 2 elever 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: åk 6: 1 elev 

Allkontroll 1 Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2019-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Transtenskolan  Större avvikelser 2019-06-30 Betyg F 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: åk 7: 
57 elever, Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: åk 7: 31 elever Antal elever som 
har erhållit stöd enligt åtgärdsprogram: åk 7: 6 
elever 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: åk 8: 
71 elever, Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: åk 8: 62 elever Antal elever som 
har erhållit stöd enligt åtgärdsprogram: åk 8: 9 
elever 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: åk 9: 
37 elever, Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: åk 9: 29 elever Antal elever som 
har erhållit stöd enligt åtgärdsprogram: åk 9: 17 
elever 
Betyg: - (streck) 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: åk 
7: 9 elever Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: åk 7: 9 elever Antal elever som 
har erhållit stöd enligt åtgärdsprogram: åk 7: 2 
elever 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: åk 
8: 13 elever Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: åk 8: 13 elever Antal elever som 
har erhållit stöd enligt åtgärdsprogram: åk 8: 3 
elever 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: åk 
9: 6 elever Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: åk 9: 6 elever Antal elever som 
har erhållit stöd enligt åtgärdsprogram: åk 9: 4 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
elever 

Allkontroll 1 Rektor Östansjö skola  Inga avvikelser 2019-06-30 Betyg F 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: åk 6: 
3 elever Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: åk 6: 0  elever Antal elever som 
har erhållit stöd enligt åtgärdsprogram: åk 6: 3 
elever 
Betyg: - (streck) 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: åk 
6: 0 elever Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: åk 6: 5 elever Antal elever som 
har erhållit stöd enligt åtgärdsprogram: åk 6: 3 
elever 

Allkontroll 1 Rektor Fredriksbergskolan  Mindre avvikelser 2019-06-30 Betyg F 
Antal elever med betyg F i minst ett ämne: åk 6: 
4 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: åk 6: 2 elever 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: åk 6: 1 elev 
Betyg: - (streck) 
Antal elever med - (streck) i minst ett ämne: åk 
6: 2 elever 
Antal elever som har erhållit extra 
anpassningar: åk 6: ingen elev 
Antal elever som har erhållit stöd enligt 
åtgärdsprogram: åk 6: ingen elev 
  
  

Allkontroll 1 Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2019-06-30  

Allkontroll 1 Rektor Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2019-06-30  

Allkontroll 2 Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2019-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2019-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2019-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2019-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2019-12-31  

Allkontroll 2 Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2019-12-31  
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 2 Rektor Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2019-12-31  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Rektor Stocksätterskolan: Betyg F:Utifrån en 
jämförelse med höstens betyg så ser vi att 
resultaten har förbättrats markant. Antalet 
elever som har betyget F i minst ett ämne har 
minskat med 30%. Vi har haft täta träffar med 
lärare och elevhälsan där vi har följt upp och 
intensifierat våra insatser kontinuerligt på 
organisations, grupp och individnivå. Under 
vårterminen har eleverna haft ett språkstöd (i 
form av en resursperson med annat 
modersmål) under hela skoldagen som 
framförallt varit 

 Avslutad 2019-06-30 Forts. åtgärd (rektor Stocksätterskolan): riktad 
till årskurs 6. Detta har medfört studiero och 
möjligheter till flera riktade insatser på individ 
och gruppnivå utifrån språkliga behov. Vi har 
gett eleverna möjligheter att arbeta i mindre 
grupper vilket har gjort att de fått snabb 
respons och återkoppling på sitt skolarbete. 
Alla har haft möjlighet till stöd med hjälp av 
olika digitala verktyg. Kommunens 
integrationspedagog har tillsammans med 
klasslärare arbetat intensivt med 
värdegrundsarbete i samtliga grupper vilket 
har bidragit till förbättrade resultat. Lyhörda 
vuxna har funnits nära, har stöttat i alla lägen 
och i olika situationer som uppstått, har gett 
eleverna möjligheter att visa sina kunskaper 
och förmågor på olika sätt och har haft ett nära 
samarbete med vårdnadshavare. Eleverna har 
fått möjligheter till extra stöd i form av 
läxläsning och/eller extra undervisning vid 
behov före/efter skoltid. Lovskola har gett 
eleverna möjlighet att få arbeta extra med vissa 
kunskapskrav. Även om inte samtliga elever 
nått godkända betyg i alla ämnen så ser vi att 
kunskapsprogressionen varit hög. Majoriteten 
(75%) av de elever som fått ett F räknas som 
nyanlända och flera av dem har ingen tidigare 
skolbakgrund. 
 
Betyg: - (streck) 
För de elever som har fått ett streck i sina betyg 
har vi inte lyckats anpassa och möjliggöra för 
dem att visa sin kunskaper och förmågor. 
Externa aktörer och vårdnadshavare har varit 
viktiga i arbetet med dessa elever. 

Rektor Transtenskolan: Betyg F: Vi erhåller 
extra stöd genom att organisera oss med två 

 Avslutad 2019-06-30 Forts. åtgärd (rektor Transtenskolan): vår 
undervisning och hur tillgänglig den är för våra 
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
lärare i klassrummet vid de ämnen där vi har 
låg måluppfyllelse. Vi erbjöd under 
vårterminen 2 extralektioner i matematik för 
årskurs 9. I de fall det behövdes upprättades 
åtgärdsprogram, med varierande åtgärder 
utifrån enskild individ. Vi har även organiserat 
ett "flex-team" för att kunna få extra stöd i 
olika ämnen. Dock ligger det inte på 
individnivå, utan kanske mer på hur vi 
organiserar 

elever. 
 
Betyg - (streck): De elever som har streck i 
något ämne har en väldigt hög skolfrånvaro. En 
åtgärd är att samverkansteamet är inne och 
arbetar med elev och föräldrar för att öka 
närvaron. 

Rektor Östansjö skola: Betyg F: Överlämning 
till mottagande skola. 

 Avslutad 2019-06-30  

Rektor Fredriksbergskolan: Betyg F:Ett 
överlämnande sker till högstadieskola. En elev 
kan inte simma, eleven har fått stöd med extra 
simning och detta lämnas över till nästa skola. 
Andra elever har svårigheter i vissa 
ämneskunskaper. De har fått hjälp med en rad 
olika anpassningar som finns dokumenterade 
och överlämnade till nästa skola. Betyg 
- (streck): Ett överlämnande sker till 
högstadieskola. Dessa elever har varit 
sjukskrivna under vissa perioder. 

 Avslutad 2019-06-30  

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

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

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1, IT-strateg  Större avvikelser 2019-04-30 Tre skolor har lagt schema som minst 

motsvarar den garanterade undervisningstiden. 
I fyra skolors schema förekommer det negativa 
avvikelser mellan utlagd tid och den 
garanterade undervisningstiden. Se Allkontroll 
1A-1G. 

Allkontroll 1A, Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2019-04-30  

Allkontroll 1B, Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2019-04-30  

Allkontroll 1C, Rektor Transtenskolan  Inga avvikelser 2019-04-30  

Allkontroll 1D, Rektor Östansjö skola  Inga avvikelser 2019-04-30  

Allkontroll 1E, Utvecklingsledare 
Fredriksbergskolan 

 Mindre avvikelser 2019-04-30  

Allkontroll 1F, Rektor Sköllersta skola  Inga avvikelser 2019-04-30  

Allkontroll 1G, Rektor Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2019-04-30  

Allkontroll 2, IT-strateg  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2A, Rektor Stocksätterskolan  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2B, Rektor Långängskolan  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2C, Rektor Transtenskolan  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2D, Rektor Östansjö skola  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2E, Rektor Fredriksbergskolan  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2F, Rektor Sköllersta skola  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2G, Rektor Folkasboskolan  Ej kontrollerad 2019-10-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Utvecklingsledare Fredriksbergskolan: I 
schemaprogrammet låg det 5 minuter för lite 
tid mot vad timplanen anger i ämnet Idrott år 
4,5 samt språkval år 6. Detta stämmer ej i 
verkligheten utan det blev en miss i 
schemaprogrammet när vi gjorde om till 
halvklasser. Eleverna har fått den tid 
timplanen anger. 

 Avslutad 2019-04-30  

Risk: 

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

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

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Nämndsekreterare  Inga avvikelser 2019-03-31 Tema 3 

Allkontroll 2 Nämndsekreterare  Mindre avvikelser 2019-04-30 Tema 4 
Trots påminnelser kom inte två temarapporter 
in i tid till beredningsutskottets sammanträde. 

Allkontroll 3 Nämndsekreterare  Mindre avvikelser 2019-10-31 Tema 1 
Två skolors temaredovisningar inkom inte i tid 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
inför bildningsnämndens sammanträde. 

Allkontroll 4 Nämndsekreterare  Mindre avvikelser 2019-11-30 Tema 2 
Ett fritidshems temaredovisning inkom inte i 
tid inför bildningsnämndens sammanträde. 

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
.  Avslutad 2019-04-30 Nämndsekreterare: Den ena temarapporten 

kom in till bildningsnämndens sammanträde 
och kunde läggas på bordet. Den andra 
temarapporten kom inte in. 

Nämndsekreterare: Påminnelser skickades i 
god tid innan utskick. 

 Avslutad 2019-10-31  

Nämndsekreterare: Påminnelser skickades i 
god tid inför utskicket. 

 Avslutad 2019-11-30  

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Attester 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året och vid varje tillfälle består kontrollen av två delar. Den inledande första delen görs av 
förvaltningens ekonom och den andra delen görs av administrationen i bildningsförvaltningen. Kontrollen under våren visade några 
mindre avvikelser. Kontroll under hösten har inte skett. Kontrollen föreslås återkomma i 2020 års kontrollplan. 

Inköp 
Kontroll ska ske av att inköp sker hos de leverantörer som kommunen har avtal med vid två tillfällen under året. Första kontrollen 
visade att förvaltningen gör inköp hos de leverantörer som kommunen har avtal med. Den andra kontrollen har inte genomförts. 
Kontrollen föreslås återkomma i 2020 års kontrollplan. 

Personliga utlägg 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att personliga utlägg endast görs i undantagsfall. Antalet personliga utlägg har minskat 
från nio utlägg vid den första kontrollen till ett utlägg vid den andra kontrollen. Kontrollen föreslås återkomma i 2020 års kontrollplan 
för att säkerställa att antalet personliga utlägg varaktigt har minskat. 

Skol- och barnomsorgspeng 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att korrekt skol- och barnomsorgspeng erläggs för barn och elever som är folkbokförda i 
Hallsbergs kommun och som har plats i förskoleklass, grund- eller grundsärskola, förskola, annan pedagogisk verksamhet eller 
fritidshem i annan kommun eller i en fristående verksamhet. Inga kontroller är genomförda under året. Kontrollen föreslås återkomma i 
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2020 års kontrollplan. 

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

Kontroll omfattande period                 Antal kontrollerade anställningar                    Antal utdrag som inte har skickats till 
                                                                                                                                                           personalavdelningen 

Jan-apr 2019                                                                57                                                                                8 

Maj-aug 2019                                                              66                                                                              17 

Sep-nov 2019                                                              53                                                                              15 

De arbetsledare som inte hade skickat utdrag till personalavdelningen erhöll efter varje kontroll en redovisning över vilkas anställdas 
utdrag som inte hade inkommit till personalavdelningen samt att de skulle ange åtgärd för att säkerställa att utdrag ur 
belastningsregistret skickas till personalavdelningen. Kontrollen föreslås återkomma i 2020 års kontrollplan. 

Delegationsordning 
Kontroll ska ske vid ett tillfälle under året av att delegationsordningen efterlevs och att beslut anmäls till nämnd. Kontroll görs av att 
plan mot kränkande behandling och att undervisning om vad eleverna ska iaktta för undvikande av olycka har anmälts som 
delegationsbeslut. 
Plan mot kränkande behandling 
Kontrollen visar att tio planer har anmälts till bildningsnämnden. Åtta planer har vid kontrollens genomförande inte anmälts till 
bildningsnämnden. 
Undervisning om vad eleverna ska iaktta för undvikande av olycka 
Kontrollen visar att ingen skola har anmält att undervisning av skolskjutselever har genomförts. Kontrollen av delegationsordningen 
föreslås återkomma i 2020 års kontrollplan. 

Plats i förskola 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att vårdnadshavare som har anmält önskemål om plats i förskola erbjuds detta inom fyra 
månader, enligt skollagen 8 kap. 14 §. Den första kontrollen omfattade mars 2019 och visade att det var möjligt att tillgodose samtliga 
önskemål. Nästa kontroll visade en avvikelse på två barn. Önskemålet var att börja en onsdag, samma dag som barnen fyllde ett år. 
Introduktioner sker regelmässigt på tisdagar varför plats erbjöds tisdagen i veckan därpå. (Plats kunde inte erbjudas den tisdag som var 
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dagen före önskemålet om förskolestart med anledning av att barnen inte hade fyllt ett år.) Kontrollen visar ett bra resultat. Kontrollen 
föreslås inte återkomma i 2020 års kontrollplan. 

Deltagande i nationella prov 
Kontroll ska ske av deltagandet i nationella prov. Kontrollen har funnits med tidigare år. Två skolor genomförde inte den interna 
kontrollen då, så därför finns de med i årets kontrollplan. En skola har utfört kontrollen och har beskrivit orsak till varför elever inte har 
deltagit i nationella prov. Kontrollen föreslås återkomma i 2020 års kontrollplan för den skola som inte har genomfört kontrollen. 

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att skolan ger stöd till den elev som 
*riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen 
*bedöms inte uppnå kunskapskraven 
*uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 
Stöd ska ges enligt rutinen ”Arbetsgång för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Den första kontrollen har 
fyra av sju skolor genomfört. Ingen skola har genomfört den andra kontrollen. Kontrollen föreslås återkomma i 2020 års kontrollplan. 

Garanterad undervisningstid 
Kontroll ska ske vid två tillfällen under året av att elever får den garanterade undervisningstiden i grundskolan. Den första kontrollen 
visar att tre skolor har lagt schema som minst motsvarar den garanterade undervisningstiden. I fyra skolors schema förekommer det 
negativa avvikelser mellan utlagd tid och den garanterade undervisningstiden. Den andra kontrollen har inte genomförts. Kontrollen 
föreslås återkomma i 2020 års kontrollplan. 

Tema 
Kontroll ska ske vid fyra tillfällen under året av att nämnden erhåller tema 1-4 från rektorer. Den första kontrollen visade att tema-
rapporter hade inkommit i tid till nämndens sammanträde. De tre följande kontrollerna visar att några tema-rapporter inte inkom i tid 
till nämndens sammanträde. Kontrollen föreslås återkomma i 2020 års kontrollplan. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2020-01-09 Dnr:20/BIN/6 

Investeringsbudget fritidsanläggningar 2020

Ärendebeskrivning 
Fritidsavdelningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar i fritidsanläggningar 2020.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna förslag på prioriterade 
investeringar i fritidsanläggningar 2020.

Ärendet 
Bildningsförvaltningen har sedan några år tillbaka en särskild investeringsbudget för idrotts- och 
fritidsanläggningar. Fritidsavdelningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar 2020, samt 
specificerat övriga investeringsbehov.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Tobias Fornbrant

Förvaltningschef Fritidschef

Bilagor
Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2020
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Datum: 2020-01-14             Dnr 20/BIN/6

Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2020

Föreslagna investeringar 2020

 Asfaltering och markjusteringar, domartorn IP, 100 tkr
 Asfaltering och markjusteringar, läktare konstgräsplan, 75 tkr
 Trädäck över grusbädd längs paviljongens fasad, IP, 75 tkr
 Målning ”gamla” läktaren, IP, 20 tkr
 Informationsskyltar badplatser och motionsspår, 50 tkr
 Bänkbord (12 st) till badplatser, Motorp och idrottsplatser, 30 tkr

Övriga investeringsbehov

 Brygga Gallabergssjön, Vretstorp, 100 tkr
 Utegym i någon av orterna i kommunen 150 tkr
 Beläggning motionsspår, 30 tkr
 Spårmarkeringar, 30 tkr
 Yt/markjusteringar strand, Badviken Svennevad, 50 tkr
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2020-01-10 Dnr:20/BIN/9 

Aktuellt läge bildningsförvaltningen inför vårterminen 2020

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget på bildningsförvaltningen.   

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

Ärendet 
Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget i förskola och skola; aktuella vakanser, nya 
rekryteringar, Skolinspektionens tillsyn samt aktuellt barn- och elevantal. Förvaltningen presenterar 
även de satsningar som pågår och som kommer att startas under vårterminen.

☐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: 2020-01-09 Dnr:20/BIN/7 

Redovisning av terminsbetyg, höstterminen 2019

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid kommunens 
skolor i slutet av höstterminen 2019.

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

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

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

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

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

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

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

Bildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid kommunens 
skolor i slutet av höstterminen 2019. Tidigare har det konstaterats att stadieövergången från mellan- 
till högstadiet har påverkat elevernas resultat negativt. Ett särskilt fokus finns därför på 
stadieövergång och matematikresultat. 

☐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: 2020-01-10 Dnr:19/BIN/471 

Förslag till remissvar på remisspromemoria om möjligheten till betyg i 
skolår 4

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har valts ut som en av flera huvudmän att lämna synpunkter på 
Utbildningsdepartementets promemoria om möjlighet till betyg i skolår 4.  

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden tar ställning till vilket svar man önskar ge på Utbildningsdepartementets PM om 
möjlighet till betyg i skolår 4.

Ärendet 
Hallsbergs kommun har valts ut som en av flera huvudmän att lämna synpunkter på 
Utbildningsdepartementets promemoria om möjlighet till betyg i skolår 4. Bildningsförvaltningen 
presenterar innehållet i Utbildningsdepartementets PM. Bildningsförvaltningen presenterar även 
förslag på möjliga svar, vilka bildningsnämnden får ta ställning till. 

Remissvaret ger inte anledning till att göra en barnkonsekvensanalys. Om betyg skulle börja tillämpas 
i skolår 4 så är det dock viktigt att göra en barnkonsekvensanalys. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Uppdragsgivare: Bildningsnämnden   

 

Bildningsförvaltningen 
 
 

RAPPORT 
Sida 

1(9) 

Datum 

2020-01-02 
 

 

 

 
 

 

 

Verksamhetsrapport 2019:07 

Förskolan Tallbacken i Vretstorp 2019-11-12 
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Datum 

2020-01-02 
      

      
Sida 

2(9) 

 

 

Syftet med verksamhetsbesöken 
Det huvudsakliga syftet med ett verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, 

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

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

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

dessa verksamheter att få möta några av nämndens politiker. 

Verksamhetsbesöket sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som 

framkommer i samtalet. Man ska dock komma ihåg att möjlighet till förberedelser 

inför mötet har sett lite olika ut. 

 

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

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

internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 

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

2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 

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

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

besök samt granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 

”likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevernas delaktighet och 

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

kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen att bildningsnämnden 

återigen besöker grundskolorna utifrån den rapport som Skolinspektionen 

avlämnar efter varje tillsynsbesök. Nämnden besökte också under hösten 2014 

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

nämnden, för att se verksamheten där. 

 

Under hösten 2015 började nämnden att besöka fritidshemmen i kommunen. De 

besökte fritidshemmen på Långängskolan, Sköllersta skola, Stocksätterskolan och 

Fredriksbergskolan. Därefter har nämnde besökt både skolor, förskolor, 

ungdomshuset KUBEN, familjecentralen och Alléområdet. Våren 2019 besökte 

nämnden biblioteket, Bergööska huset och kulturavdelningen, förskolan 

Tranängen, Långängskolan och Alléområdet inklusive Alléhallen. 

 

Under höstterminen 2019 sker följande besök  

• Förskolan Treudden 

• Förskolan Folkasbo 

• Förskolan Tallbacken 

• Förskolan Äppellunden 
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Innehållsförteckning 

1 Besökare ......................................................................................... 4 

2 Rektor berättar om förskolan ......................................................... 4 

3 Möte med personalrepresentanter ................................................ 6 

4 Sammanfattning tillsammans med rektor ...................................... 9 
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Datum 

2020-01-02 
      

      
Sida 

4(9) 

 

 

1 Besökare 
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 

Christel Forsberg, ledamot, bildningsnämnden 

Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 

Jenny Andersson, nämndsekreterare, bildningsförvaltningen 

 

 

Under besöket fick besökarna en rundvandring på förskolan.  

2 Rektor berättar om förskolan 
Ann-Christine Soting är ny rektor för förskolorna i Vretstorp och i Östansjö sedan 1 

september 2019. Rektor tycker att det är tre förskolor som håller mycket hög 

pedagogisk kvalitet. Det syns i verksamheten att man vet vad man ska göra. 

Personalen är bland barnen. Fokus ligger just nu på personalens arbetsmiljö. Det 

kan skapa en viss prestationsångest att konstant ligga på så hög nivå.  

 

Förskolan Tallbacken i Vretstorp är en av de tre förskolorna. Förskolan har tre 

avdelningar. Här går 18 barn på de två stora avdelningarna och 12 på den 

avdelningen för de yngsta barnen. Ett par barn har fått plats på förskolan, men de 

har ännu inte börjat än. De har valt här att ha ett högre antal barn på de 

avdelningarna för de äldre barnen. Tallkotten heter avdelningen för de yngsta 

barnen, sedan finns också avdelningarna Trädet och Äppelblomman för de äldre 

barnen.  

 

De har sammanslaget avdelningarna fram till kl 7.00 på morgonen. När klockan 

blir 15.30-16.00 slår de samman avdelningarna igen. Då minskar antalet barn. Är 

det något barn kvar efter kl 17.00 så går personalen med det barnet till 

Fredriksbergskolans fritidshem.  

 

Hur fungerar närvarosystemet på förskolan? Det fungerar någorlunda väl. Det är 

inte alla vårdnadshavare som lägger in sitt schema i systemet så att det finns när 

barnen ska komma och gå hem. Lägger personalen in sitt schema i systemet? Det 

gör de inte. 

 

Sammanlagt på de tre förskolorna är cirka 50 % av de anställda utbildade 

förskollärare. De har skickliga barnskötare utöver detta. Det skiljer ju i ansvar 

mellan de två yrkeskategorierna enligt läroplanen. Det kan ibland vara invecklat 

att förstå var gränsen går mellan förskollärarens ansvar och arbetslagets ansvar. 

Är det några barnskötare som skulle vilja vidareutbilda sig till förskollärare? Ett 

par av dem. Ett faktum är att barnskötarna hela tiden får förlängd 

visstidsanställning. Det gör att frågan uppstår om man måste vidareutbilda sig. För 

en del känns det inte nödvändigt att vidare utbilda sig eftersom man räknar med 

att få fortsätta. För andra som vill känns det ändå svårt att ge sig in i en utbildning 
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Datum 

2020-01-02 
      

      
Sida 

5(9) 

 

 

på grund av ålder, ekonomisk situation eller andra orsaker.  

 

Finns det något föräldraråd på förskolan? Nej. Det gör det inte. Rektor menar att 

föräldrainflytandet fungerar. De har föräldramöten, utvecklingssamtal, 

Instagramkonton och veckobrev. Föräldrarna kommer alltid också och lämnar och 

hämtar sina barn. Det gör att man kan ha en daglig kontakt med föräldrarna.  

 

Hinner rektor med alla förskolor? Rektor anser att hon hinner med bra. Det är ett 

lagom ansvarsområde och hon tycker att hon har bra förutsättningar att kunna 

göra ett bra jobb. Det är inte långt mellan Östansjö och Vretstorp. Hon har 

sammanlagt 35 medarbetare. Känslan kan dock finnas att hon alltid är någon 

annanstans, men hon är alltid anträffbar via e-post och telefon.  

 

Rektor för förskolorna har hittat ett bra samarbete med den nya rektorn för 

skolorna i Östansjö och Vretstorp. De har ett gemensamt kontor i Östansjö. Båda 

är nya från och med hösten 2019. Det är viktigt att ha en kollega att samarbeta 

med, annars blir jobbet ensamt. Man behöver någon att prata med.  

 

Hur fungerar IT här? Det fungerar bra. Det har emellertid varit en hel del tekniskt 

strul under hösten. Pedagogerna är däremot vana att använda IT-verktygen och 

de använder dem dagligen. IPaden är ett pedagogiskt verktyg som används med 

ett tydligt syfte. Personalen dokumenterar samtidigt, reflekterar och pratar kring 

vad de gjort.  

 

Är det lätt att rekrytera personal till förskolorna i området? Det är ingen som 

slutat under hösten, men rektor har ändå annonserat om att man söker utbildade 

förskollärare. En processledare har fått en rektorstjänst i en annan kommun och 

kommer att vara tjänstledig ett halvår, så där behöver man rekrytera en vikarie. I 

övrigt när det gäller frånvaro är det ingen skillnad på förskolan Tallbacken och 

andra förskolor. Det händer att personal blir korttidsfrånvarande på grund av 

sjukdom eller vård av sjukt barn. Rektor har inga siffror på långtidssjukskrivningar.  

 

Hur ser det ut med måltider på förskolan? Det är lite plottrigt tycker rektor. Det är 

olika lösningar för de tre förskolorna hon ansvarar för. På Tallbacken har en 

personal 45 % av sin tjänst avsatt för att ansvara för måltiderna. Det finns en 

matsal i det stora huset. De yngsta barnen äter i sitt hus, medan de äldre barnen 

äter i matsalen eller på sin avdelning. På förskolan Sagobacken har de 

förnärvarande en temporär lösning. På förskolan i Östansjö är det utlagt på 

pedagogerna att ansvara för måltiderna. Där har de sämre fysiska förutsättningar, 

men de äldsta barnen där äter på skolan. På små enheter är det svårt att få till 

attraktiva tjänster för måltid. 

 

Det växer konstant med antal barn i Vretstorp. Förskolan använder numera även 

lokaler i Kristallkyrkan för sin verksamhet.  
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3 Möte med personalrepresentanter 
 

Sirpa Pasanen – Avdelningen Tallkotten 

Ulrika Larsson – Avdelningen Äppelblomman 

 

Innan frågestunden startar inleder Siw Lunander mötet med att berätta 

anledningen till verksamhetsbesöket. 

 

Förskolan Tallbacken består av tre avdelningar. Två stycken i stora huset, där går 

barnen som är mellan 2,5-5 år. I det lilla huset finns de yngre barnen som är 

mellan 1-2,5 år. När barnen byter avdelning beror lite på kön till förskolan. En av 

representanterna började arbeta på förskolan i februari 2019. Hon har tidigare 

arbetat många år som förskollärare i andra kommuner. Den andra 

personalrepresentanten har arbetat på förskolan i 4 år.  

 

Båda tycker mycket om förskolan, särskilt miljön. Man får en liten känsla av att 

vara i Bullerbyn när man är här. Utemiljön är bra och det är stora mysiga gårdar. 

På gården finns också äppelträd. Förskolan rustades senast 2012. Det är 

lättarbetat för att vara äldre hus. Speciellt i huset för de äldre barnen.  

Nackdelen är att det är två hus. Det kräver extra kommunikation och samarbete 

för att det ska fungera bra.  

 

Hur fungerar kontakten med vårdnadshavarna? Den fungerar bra. Det är viktigt 

att trygga vårdnadshavarna. För dem är omsorgen av barnen det viktigaste. 

Läroplanen och utvecklingsplanen står oftast inte i fokus. Är föräldrar och barn 

trygga när de är små, underlättar det för personalen i det stora huset när barnen 

flyttar över dit. Det är också viktigt att barnen känner igen all personal, oavsett 

vilket hus de arbetar i. Personalen upplever att föräldrasamverkan är något 

enklare i ett mindre samhälle. Det är några nyanlända barn per avdelning. Det 

finns ett asylboende i Vretstorp. En del familjer har stannat i Vretstorp och bosatt 

sig där.  

 

Hur ser rutinerna ut för överlämning till förskoleklass? Det brukar bli en bra 

överlämning varje år och det finns en bra plan för överlämning, men även om man 

gör en överlämning är det kanske svårt att ta till sig allt som förskolan gjort. Alla 

barn hamnar i samma förskoleklass. Personalen i förskoleklass har arbetat länge 

och har bra rutiner. Förskolan kan gå ner och leka på gården på skolan. De har 

gymnastik på skolan så då passerar de skolan. De ses tillsammans med förskolan 

Sagobackens barn från 4 års ålder och har idrott tillsammans. Då lär barnen känna 

varandra innan förskoleklass.  

 

Hur fungerar nätverket? I det stora hela fungerar det bra, men det hackar ibland.  

De små barnen använder inte iPaden själva. Hur fungerar närvarosystemet? 

Det har försvunnit några gånger. Då får personalen problem. Varje måndag drar 

de numera ut en papperskopia på veckans schema för säkerhets skull. 
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Vårdnadshavarna är bra på att lägga in tider. Personalen hjälper till om det är 

någon som tycker att det är svårt.  

 

Personalen tycker att det är en fördel att ha iPads som man fått från jobbet. Det 

är guld värt. Den underlättar kommunikationen pedagoger emellan. Man har en 

skyldighet som pedagog att ta del av den information man får, men se till att man 

inte lägger på andra alldeles för mycket. De ringer inte lika mycket till varandra 

längre, utan använder iPaden för att kommunicera.  

 

Hur fungerar det med nya rektorn? Det har blivit jättebra. Förvaltningschefen 

informerade personalen och presenterade bland annat idén med en rektor för 

skolan och en rektor för förskolan. Det blev bra. Nu har rektorn mer tid för 

förskolan, tidigare tog skolan alldeles för mycket tid. Rektorn kommer från 

förskolans värld, så hon vet redan det mesta.  

 

En av personalrepresentanterna berättar att hon tycker att det är skickliga 

pedagoger både på förskolan Tallbacken och Sagobacken. Här finns utbildad 

personal och arbetslagen fungerar. Alla är med på samma tåg. Det viktiga är vad 

man skapar tillsammans. Personalen tycker om nya rektorn, hon stärker dem som 

personal. Tidigare rektorn lyfte fram kulturen. Att mycket hänger på en själv, på 

ens egen inställning. Det var positivt och något man har hjälp av. Det är viktigt att 

inte se hinder hela tiden, utan hitta lösningar. Man kan påverka tillsammans.  

 

De arbetar med Läslyftet på förskolan, med en modul som heter natur, teknik och 

språkutveckling. Det en utmaning för personalen som arbetar med de yngsta 

barnen. Något lättare för de som arbetar med de äldre barnen. Personalen 

berättar att de är nöjda med bibliotekarien på biblioteket som hjälper dem med 

böcker till förskolan.  

 

Personalen alla förskolans avdelningar försöker att använda stödtecken och bilder 

för att hjälpa barnen. I veckobreven skickar de ofta med en QR-kod med ett 

tecken så att vårdnadshavarna också kan lära sig. Personalen försöker på olika sätt 

att förmedla information, så att alla vet vad de kan förvänta sig.  

De har en del barn med särskilda behov. Därför introducerade man tecken som 

stöd. Personalen får hjälp av specialpedagogen. Personalen önskar dock mer tid 

till specialpedagogen, så att den kan vara ute mer hos dem i verksamheten. 

Personalen träffar vårdnadshavarna ofta. Det gör att de kan skapa hela andra 

relationer än i skolan, de kan även ta lite mer jobbiga saker när man träffar dem 

regelbundet.  

 

Är det många barn som bara vistas 15 timmar på förskolan? Det varierar över tid.  

Är det många barn som har långa dagar? Efter kl 17.00 får barnen på förskolan gå 

ner till fritids på skolan. Det är inte många förskolebarn som kommer kl 6.00 på 

morgonen, utan då är det övervägande barn som går på fritids som kommer. 

Fritids hämtar sina barn på morgonen kl 7.00. Fritids har öppet till kl 18.00. 
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Sammanlagt har verksamheten öppet mellan kl 6.00-18.00. Nackdelen med en 

mindre ort är när det blir många barn. Det finns begränsat med yta att bedriva 

verksamhet på. De har funderat lite på en omorganisation på förskolan, bland 

annat på hur man ska kunna underlätta vid exempelvis överflyttar vid öppningar 

och stängningar.  

 

Är det något som personalrepresentanterna vill skicka med närvarande politiker? 

* Utemiljön – Det är viktigt att inte glömma bort att satsa på gårdarna även på de 

äldre förskolorna. Förskolan Tallbacken har inga gungor till de små barnen. De har 

några leksaker på gården som vårdnadshavare har gjort. Det vore roligt med 

något nytt. 

* Vikarieanskaffning – Personalen önskar få hjälp med vikarieanskaffning. Det är 

svårt att få vikarier. Det finns inte så många, men man har några återkommande.  

Dessa blir dock lätt uppbokade.  

* Personalen önskar också få hjälp att göra reklam för förskollärare. De skulle vilja 

att fler förskollärare söker hit. Just nu finns det tre VFU1-studenter på förskolan.  

Barnskötare anställs som mest sex månader i taget. Det kan skapa oro hos den 

personen, men även hela verksamheten. Det finns många bra barnskötare, men 

det är ändå viktigt att värna om förskolläraryrket.  

* Lite vindskydd till vagnarna. Barnen sover ute och då vore det bra att ha 

vindskydd att kunna ställa vagnarna under när barnen sover.  

 

Förvaltningschefen informerar om att tre barnskötare i kommunen ska läsa till 

förskollärare. De läser på Karlstads universitet, i Katrineholm. Kommunen försöker 

underlätta för barnskötare att vidareutbilda sig.  

 

Är det många i personalgruppen som pendlar till jobbet? De allra flesta pendlar till 

Vretstorp, enbart ett fåtal som bor på orten.  

 

Tanken är att även personalens schema ska ligga i närvarosystemet som används i 

förskolan, för att kunna planera verksamheten på ett så optimalt sätt som möjligt.   

Lägger personalen in sitt eget schema i närvarosystemet? Nej, det har de inte lagt 

in. Personalen vet inte vem det är som lägger in deras schema i systemet. 

 

Personalrepresentanterna avslutar med att berätta att de tycker att det blivit 

mycket bättre sedan bildningsförvaltningen fick sina egna vaktmästare igen. 

Vaktmästaren i Vretstorp är mycket bra. Han är flexibel, men han har mycket att 

göra. Det gäller att värna om all personal. Till sist uttrycker personalen återigen 

att de är mycket nöjd med nya rektorn. 

 

Rundvandring på förskolan. 

 

 
1 VFU – Verksamhetsförlagd utbildning 
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4 Sammanfattning tillsammans med rektor 
 

Sammanfattningsvis var det ett mycket positivt besök. Det var ett bra samtal med 

personalen. De var överlag nöjda, men hade lite förbättringsförslag. De tyckte att 

mesta fungerade bra. Gården skulle behöva förbättras. Mest för de yngre barnen, 

de skulle behöva lite gungor. De önskar vindskydd för barnvagnarna så att barnen 

kan sova ute ordentligt.  

 

Personalen var glada att ha studenter här. Det de ville få hjälp med är att locka 

utbildade förskollärare hit. De berättade om vikariesituationen, det är svårt ibland 

att hitta vikarier. De vikarier som finns blir snabbt uppbokade och de kan också få 

lite längre vikariat.  

 

Personalen uttryckte att de hade funderingar på en omorganisation för att 

underlätta överflytten på morgon och eftermiddag för barnen. Rektor menar att 

det talar om detta, men inget är aktuellt än. Det är viktigt att hjälpas åt med 

öppningar och stängningar. Det är så självklart för personalen här att hjälpas åt. 

 

Personalen önskar fler specialpedagogtimmar. Rektor berättar att det är en 

personal på förskolan Sagobacken som har 20 % i sin tjänst med 

specialpedagogiska uppdrag. Personalen har sin grundtjänst på Sagobacken, men 

de specialpedagogiska uppdragen gäller båda förskolorna i Vretstorp. Hon arbetar 

under handledning av de utbildade specialpedagogerna i kommunen.  

 

De båda personalrepresentanterna berättade att de var nöjda med både 

vaktmästaren och bibliotekarien på biblioteket samt nya rektorn.  

 

Är det avslutningsvis något rektorn vill skicka med närvarande politiker?  

- Rektorn tycker att det vore bra om alla hjälps åt att göra bra reklam för vår 

verksamhet.  

- Arbetsmiljö kontra bra kvalitet – Är det möjligt att förskjuta 

resultatrapporteringen lite grann från september till oktober? I förskolan är den 

perioden hårt belastad, med mycket inskolningar och ny personal och 

föräldrasamtal. 

 

 

 

 

 

Page 94 of 108



Verksamhetsrapport 2019:08

9

20/BIN/5
   

Page 95 of 108



 

Uppdragsgivare:   

 

Bildningsförvaltningen 
 

RAPPORT 
Sida 

1(10) 

Datum 

2020-01-03 
 

 

 

 
 

 

 

Verksamhetsrapport 2019:08 

Förskolan Äppellunden i Hallsberg 2019-12-04 
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Syftet med verksamhetsbesöken 
Det huvudsakliga syftet med ett verksamhetsbesök är att granska ett eller flera, 

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

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

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

dessa verksamheter att få möta några av nämndens politiker. 

Verksamhetsbesöket sammanfattas i en rapport som grundar sig på vad som 

framkommer i samtalet. Man ska dock komma ihåg att möjlighet till förberedelser 

inför mötet har sett lite olika ut. 

 

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

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

internationaliseringsfrågor och under senare år har tyngdpunkten legat på 

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

2007 och 2008 var nämndens utvalda granskningsområden ”inflytande, 

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

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

besök samt granskningsområdena ”måluppfyllelse av kunskapsmålen”, 

”likabehandling och kränkande behandling” samt ”elevernas delaktighet och 

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

kommuns grundskolor och förskolor, vilket är anledningen att bildningsnämnden 

återigen besöker grundskolorna utifrån den rapport som Skolinspektionen 

avlämnar efter varje tillsynsbesök. Nämnden besökte också under hösten 2014 

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

nämnden, för att se verksamheten där. 

 

Under hösten 2015 började nämnden att besöka fritidshemmen i kommunen. De 

besökte fritidshemmen på Långängskolan, Sköllersta skola, Stocksätterskolan och 

Fredriksbergskolan. Därefter har nämnde besökt både skolor, förskolor, 

ungdomshuset KUBEN, familjecentralen och Alléområdet. Våren 2019 besökte 

nämnden biblioteket, Bergööska huset och kulturavdelningen, förskolan 

Tranängen, Långängskolan och Alléområdet inklusive Alléhallen. 

 

Under höstterminen 2019 sker följande besök  

• Förskolan Treudden 

• Förskolan Folkasbo 

• Förskolan Tallbacken 

• Förskolan Äppellunden 
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1 Besökare 
Siw Lunander, ordförande, bildningsnämnden 

Christel Forsberg, ledamot, bildningsnämnden 

Tomas Wetterberg, ersättare, bildningsnämnden 

Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen 

Jenny Andersson, nämndsekreterare, bildningsförvaltningen 

 

 

Under besöket fick besökarna en rundvandring på förskolan.  

2 Rektorerna berättar om förskolan 
 

Förskolan Äppellunden är den nyaste förskolan i Hallsbergs kommun. Den invigdes 

hösten 2019. Här finns två rektorer som delar ledarskapet, Jessica Bengtsson och  

Helena Finnman. Jessica är även rektor för förskolorna Björkängen och 

Norrgården och Helena är rektor för förskolan Tranängen.  

 

Äppellunden är också den största förskolan i kommunen, med åtta avdelningar.  

Rektorerna är oerhört stolta över förskolan. Båda två såg det som en utmaning 

och att de ville göra något bra av det här när de fick i uppdrag att dela ledarskapet 

för förskolan.  

 

Det väcker ofta känslor hos människor när man säger att det är en så stor 

förskola, en vanligt förekommande känsla är att det lätt kan bli rörigt. Det är en 

utmaning att börja planera för uppstarten. De började att göra en tydlig 

organisation i huset. I början bestämde rektorerna mycket kring organisationen, 

tillsammans med ett par pedagoger. Organisation och struktur var tydlig vid 

starten så att pedagogerna kunde lägga mest fokus på pedagogiska frågor och att 

arbeta ihop arbetslag och barngrupp. De anställde många nya pedagoger, varav 

många förskollärare som inte hade inte arbetat tillsammans innan. Att det är en 

stor förskola kan också väcka tankar om trygghet. De bestämde från början att de 

öppnar på morgonen och stänger på kvällen på två ställen, på var sin sida av 

huset, vilket har blivit bra. 

 

Nu har pedagogerna börjat hitta samarbetsvägar mellan avdelningarna. De måste 

få sätta sin prägel på hur de vill jobba. Pedagogerna ska från början få fokusera på 

hur de får ihop gruppen, hur de får ihop arbetslaget. Här arbetar 27 pedagoger. 20 

av dem är utbildade förskollärare, 7 är barnskötare. Alla arbetar inte heltid. 

Grunden är att alla som arbetar på förskolan känner att man är en del av 

verksamheten, det är viktigt att alla känner att de är en del av utbildningen där 

alla tar ansvar och har stora möjligheter till delaktighet och inflytande oavsett var 

man arbetar till exempel på avdelningen, i köket, städ eller vaktmästare. 
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Det är bra att vara två rektorer. Det gör att man vågar vara tydliga och backar upp 

varandra. Rektorerna har en ledarskapsdeklaration som visar vad de står för.  

 

Rektorerna har haft fokus på pedagogik i starten. De anser att det är viktigt att de 

kom igång fort med det pedagogiska arbetat. För att besvara frågan vad är det 

första man behöver göra när man öppnar en ny förskola när det gäller 

lärmiljöerna, undervisningsmiljöerna, letade de fram artiklar, lyssnade på poddar 

och skapade nätverk där alla pedagoger deltog. Det gjorde att de fick en 

gemensam plattform redan från start. Rektorerna leder nätverket.  

Pedagogerna fick i början filma vad de var nöjda med i miljöerna och vad de såg 

som utmaning. Det har gjort att man utvecklat undervisningsmiljöerna redan nu.  

 

De började med att arbeta med de fysiska undervisningsmiljöerna, nu har de 

kommit in på frågorna vem jag är som pedagog och hur agerar jag. Det är också en 

del av undervisningsmiljön. Det är viktigt att ställa sig frågorna vilken 

undervisningsmiljö vill jag vara i, vilken hamnar jag i och vilka hamnar jag i med 

olika barn. Nu ska de börja filma sig som pedagoger för att se olika situationer och 

arbeta vidare utifrån det. Det har fått bero ett tag när det är en ny personalgrupp 

där inte alla känner varandra från början.  

 

Undervisningsbegreppet har blivit mer använt i förskolan numera. Det har varit 

ett litet motstånd tidigare. Man pratar om undervisning på ett förskolevis där 

leken är central. Det ska ske lärande i lustfyllda och meningsfulla sammanhang för 

barnen. Redan förra året, 2018, arbetades det med den nya läroplanen och 

därmed begreppet undervisning i förskolan. Rektorerna gjort en 

undervisningsmall, vilken ställer lite krav på pedagogerna. Hela tiden behöver 

pedagogerna ställa frågor till sig själva, såsom vad är syftet från början och vad 

behöver jag som pedagog lära mig mer om. Hur presenterar vi det här för barnen 

och hur bygger vi upp det här så att det blir intressant. Sedan är det viktigt att se 

hur resultatet blev och varför det blev som det blev. Vad tar vi med oss som var 

bra och vad kan göras bättre till nästa gång. Det är svårt att ställa öppna frågor till 

barn, vilka öppna frågor kan man ställa. Rektorerna gör avdelningsbesök där de 

tittar på undervisningen. Efteråt har de utvärdering tillsammans med arbetslaget. 

De pratar också undervisning på det gemensamma nätverket, på 

arbetsplatsträffar och också på medarbetarsamtalen.  

 

Arbetsglädje är viktigt, så det är något de arbetar med på förskolan. De har skapat 

ett ställe dit personalen kan gå och sätta lappar för att lyfta varandra. Rektorerna 

är närvarande för att motverka negativa signaler. Om det uppstår något tar man 

tag i det omgående. De pratar mycket om saker och ting. Innan förskolan startade 

hade de en kompetensutvecklingsdag, en halv, där de bjudit in en föreläsare för 

att prata om arbetsglädje. Alla måste bidra till att skapa arbetsglädje. Det är 

viktigt att skilja på att gnälla och att påverka. Gnäll blir inte konstruktivt, men man 

kan alltid påverka. Det gäller att ha ett gemensamt fokus och arbeta med det 

tillsammans. Det är viktigt att även de som har långtidsvikariat får vara med vid 
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kompetensutvecklingstillfällena.  

 

Finns det ett genustänk på förskolan? Två pedagoger har startat en genusgrupp. 

Det kommer att vara en punkt på arbetsplatsträffar. En avdelning har 

uppmärksammat att de har barn som leker med könsspecifika saker. De har 

arbetat med att få barnen med att leka med alla saker.  

 

Förskolan har ett mycket bra tillagningskök som lagar jättegod mat och har ett 

mycket bra bemötande. Det fungerar också bra i matsalen. Alla barn är inte där 

samtidigt, det gör att det skapar ett lugn i matsalen. Dofterna från maten spelar in 

till helhetsintrycket.  

 

 

3 Möte med personalrepresentanter 
Anna Garp, avdelningen guld 

Birgitta Heikkinen, avdelningen röd samt processledare 

Maja Andersson, avdelningen grön 

Robin Karlsson, avdelningen turkos samt processledare 

 

 

Innan frågestunden startar inleder Siw Lunander mötet med att berätta 

anledningen till verksamhetsbesöket. 

 

 

Två av de närvarande personalrepresentanterna arbetade tidigare på förskolan 

Stocksätter. Alla pedagoger som ville arbeta på den nya förskolan fick söka tjänst 

här, även om man sedan tidigare är anställd i kommunen. En personal kommer 

från Kumla kommun innan arbetat på Äppellunden och en arbetade tidigare i 

Göteborg. Det är många utbildade förskollärare på förskolan, vilket personalen 

tycker märks. 

 

Förskolan har åtta avdelningar, varje avdelning har sin färg. Fyra avdelningar har 

barn mellan 1-3 år och fyra avdelningar har barn mellan 3-5 år. Alla avdelningar på 

förskolan är nästintill fullbelagda. En avdelning var inte beräknad att öppna än, 

men den öppnades i oktober. Innan förskolan öppnade diskuterades hur 

organisationen skulle se ut, hur arbetet ska läggas upp, vilka tider ska gälla. Flera i 

personalgruppen var delaktiga i dessa diskussioner, vilket var bra. Det kom barn 

från tre olika förskolor till Äppellunden när den öppnade. Överflytten gick mycket 

bra och personalen har bara fått positiv respons från vårdnadshavare. 

 

Hur är det att arbeta på en så stor förskola? Redan från start har alla fått vara 

mycket flexibla och öppna för förändringar. Personalen upplever inte att förskolan 

är så stor. Här finns ett lugn. Den ena sidan märker inte så mycket av den andra 
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sidan, det är väl uppdelat. Behöver man hjälp så vänder man sig till avdelningarna 

närmast först. Fyra avdelningar delar på en utegård och de övriga fyra på en gård. 

Personalen arbetade mycket innan förskolan öppnade med att skapa en vi-känsla. 

De har arbetat mycket arbetsglädjen. Det är viktigt att känslan är att det är en 

förskola, även om den har åtta avdelningar.    

 

Finns det någon samlingslokal på förskolan? Det finns inte någon sådan lokal. 

Matsalen är den största lokalen som finns, där träffas man flera avdelningar 

samtidigt. Förskolan är sedan uppdelad i fyra ben. Varje ben innehåller en 

småbarns- och en storbarnsavdelning. De arbetar mycket tillsammans och har 

också gemensam ateljé. Öppning och stängning sker dock bara på två avdelningar.  

När processledarna är på olika möten eller uppdrag träffas avdelningarna där de 

arbetar och är tillsammans för att hjälpa varandra när det då saknas personal.  

 

Förskolan öppnar kl 6.00, på två avdelningar, fram till efter frukost kl 7.30. 

Därefter delar de upp sig oftast. På eftermiddagen kan de välja att börja slå ihop 

sig redan från kl 15. Det beror på hur många barn som är kvar. Vid kl 16.30 slår de 

ihop till öppnings- och stängningsavdelningarna igen. Förskolan har inte många 

barn om bara går 15-timmar. Många barn är på förskolan mellan kl 6.30-16.30. En 

del barn kommer inte förrän kl 8.00, men många är kvar på eftermiddagen.  

Grundtryggheten för barnen är det personalen arbetar mest med. Om inte den 

finns så blir det svårare för barnen. Om ett barn inte skulle må bra träffar 

personalen vårdnadshavare, gärna båda vårdnadshavare om så finns och pratar 

om situationen. Det är även viktigt att lyfta positiva saker som händer barnen. 

Kontakten med vårdnadshavare är väsentlig. Förskolan har en oerhört bra 

specialpedagog som hjälper till mycket. 

 

Hur ser samverkan ut med vårdnadshavare? En del vårdnadshavare 

rekommenderar förskolan till andra. De har dock inget föräldraråd på förskolan 

än. På förskolan har man Instagram så att vårdnadshavare kan ta del av vad 

barnen för på dagarna. Vårdnadshavarna brukar lämna och hämta varje dag och 

då blir det att man träffar dem och kan prata om olika saker. Det är svårare när 

vårdnadshavare inte kan svenska språket så bra. Hur fungerar språkbarriären med 

barnen? Det fungerar lättare, man lär sig barnens uttryck. Det finns språkstödjare 

i ett par språk som kommer till förskolan med jämna mellanrum och hjälper 

barnen. De kan också få visst material översatt till andra språk så att det hjälper 

vårdnadshavare som behöver det. På en av avdelningarna talas det sju olika språk. 

Då blir svenskan det gemensamma språket som alla kan använda. Personalen 

tycker att det är roligt med många olika språk och kulturer, men det är samtidigt 

en utmaning. 

 

Barn från hela Hallsbergs tätort har fått placering på förskolan, har personalen fått 

ta emot reaktioner på det? Det är några vårdnadshavare som ifrågasatt varför 

barnen placerats på Äppellunden och ansökt om omplacering till hösten 2020. 

Barnen placeras så strategiskt som möjligt. För närvarande är det många barn i kö 
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till förskolan, så då finns inte riktigt samma möjlighet. 

 

Finns det något som fungerar mindre bra? Det är svårt att rekrytera personal och 

att hitta vikarier. Det finns inte alltid vikarier att få tag på. Befintlig personal hjälps 

alltid åt att få runt verksamheten när behov uppstår. Personalen är flexibla och 

samarbetar mycket. För att rekrytera personal innan förskolan öppnade gjordes 

en rekryteringsfilm. Nu har man gjort en ny film som de hoppas lockar fler 

sökande till tjänster som annonseras. En av de närvarande 

personalrepresentanterna har gjort filmerna. Hon menar att förskolans miljö är 

inspirerande.  

 

Är lokalerna anpassade? Personalen tycker att lokalerna år ändamålsenliga. 

Lokalerna är anpassade för förskoleverksamhet. Så är det inte överallt. Här är 

tänkt på ett annat sätt. Det är bra att det är ett par mindre rum på varje avdelning 

tillsammans med ett stort. Det är fönster in till alla rum så att man kan se vad som 

händer, samtidigt som barnen kan få leka i fred. Ateljén är fantastisk, det är bra 

att man inte behöver städa varje gång man varit där utan materialet kan få stå 

kvar och barnen kan ta vid när de kommer tillbaka. 

 

Vad är personalen extra stolta över när det gäller förskolan? Unisont svarar 

samtliga köket. Där arbetar fantastisk personal. De är glada, positiva och lägger 

ner det lilla extra på maten. De ser barnen och har ett mycket bra bemötande. 

Matsituationen är lugn. Rektorer och personal har planerat så att inte alla 

kommer samtidigt. Barnen står i kö för att ta mat. De går ofta ett bord i taget och 

tar mat, då blir inte kön så lång och väntan blir inte så lång för barnen. 

 

Arbetar alla avdelningar på samma sätt, finns det ett gemensamt arbetssätt? 

Förhållningssättet är detsamma på hela förskolan. Sedan arbetar avdelningarna 

med olika projekt och tema. På nätverksträffarna utbyter personalen idéer och 

tankar om vad som pågår och nya projekt. Det är viktigt att träffas på det sättet 

för att hålla i vi-känslan.  

 

En av de närvarande personalrepresentanterna har tillsammans med en kollega 

startat en genusgrupp. De arbetar mycket med förhållningssätt. Hur saker och ting 

benämns. Gruppen känner att de får det utrymme de önskar. De har diskussioner 

på reflektionstiden. Genus borde vara en del av verksamheten, inget som man gör 

utöver. De arbetar medvetet med det på förskolan.  

 

Det finns två manliga förskollärare på förskolan. Båda arbetar på samma 

avdelning. De har också haft många vikarier som är män. Det vore bra om man 

kan få någon av dem att vidareutbilda sig till förskollärare.  

 

Det är viktigt att hitta ett sätt att få de som vikarierar att utbilda sig på något sätt, 

så att de stannar kvar i verksamheten. Förvaltningschefen berättar att det finns 

tre barnskötare i kommunen som håller på att vidareutbilda sig till förskollärare. 
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De läser på Karlstads universitet, på distans i Katrineholm. Förvaltningen försöker 

att hitta en bra lösning så att fler kan vidareutbilda sig.  

 

Hur fungerar nätverk och hur arbetar ni med de digitala verktygen? Alla 

projektorer har inte satts upp än, men wifi fungerar väl. Närvaroskärmarna är inte 

heller klara, men det är på gång. De digitala verktygen är en del av vardagen, på 

förskolan arbetas det med bland annat iMovie, webb-ägg WiFi och Blue-Bot. Alla 

avdelningar har ett Instagramkonto, vilka är privata och som bara vårdnadshavare 

kan följa. Sedan har förskolan ett konto som är öppet.  

 

Förskolan har två rektorer som delar ledarskapet, hur upplevs det? En av 

rektorerna har lite mer tid att vara på förskolan. Hon har färre förskolor utöver 

Äppellunden, så hon märks mer i vardagen. Det är bra att de två är olika. De har 

olika sätt att vara och kompletterar varandra bra. De pratar bra med varandra.  

Det är inga problem, man vänder sig till den rektor man får tag i. De är oerhört 

samspelta.  

 

 

4 Sammanfattning tillsammans med rektor 
 

Sammanfattningsvis är det nöjda pedagoger som arbetar på förskolan, nöjda med 

verksamheten. De tyckte att det hade gått förvånansvärt bra att starta igång en ny 

verksamhet och de var också nöjda med två rektorer. Personalen hade egentligen 

inget negativt att säga. De var nöjda med byggnaden och de hade bara positiva 

erfarenheter från samtal och träffar med vårdnadshavare.  

 

De hade ännu inte fått upp alla projektorer eller närvaroskärmar, men det var 

inget de fastnade i. De verkar lösa det mesta. Både barnen och personalen var 

mycket nöjda med maten. Kökspersonalen har också ett bra bemötande till alla 

som kommer och äter där.  

 

När de besökande politikerna ställde frågan om det fanns något personalen tyckte 

var mindre bra, blev det först tyst. Sedan fick de svaret om problem med 

rekrytering och att det inte finns vikarier att få tag på, vilket är ett nationellt 

problem. Den nya rekryteringsfilmen är mycket välgjord och bra. 

 

Starten har gått bra, det är nu arbetet börjar. Personalen var inställda på att allt 

inte skulle fungera perfekt från början, men de har bara behövt göra små 

justeringar efter det. Personalen talade mycket om arbetsglädje och att de 

arbetade med att skapa och behålla vi-känslan på förskolan. De pratade i positiva 

termer att alla barn inte kan svenska, att man kan lära av varandra.  

 

Segregationen i Hallsbergs tätort har ökat. Det är fler barn på norra sidan med 

Page 104 of 108



 
Datum 

2020-01-03 
      

      
Sida 

10(10) 

 

 

annat modersmål än svenska än tidigare. Bara de senaste två åren har det ökat 

markant.  Förvaltningschefen berättar att under mötet med personalen 

diskuterades placeringen av barn. En vårdnadshavare har uttryckt missnöje att 

hamna på ”norra sidan” när man bor på söder. Det kan bli aktuellt att se över 

anvisningsområdena i kommunen. Då kan det bli mer naturligt att få till exempel 

Äppellunden som sin förskola och därmed sedan få Stocksätterskolan som sin 

anvisningsskola.  

 

Slutligen ställer politiken frågan om det är något rektorerna vill skicka med? 

Rektorerna vill gärna behålla tillagningskök. Det är så bra för både barn och 

personal. Det vore bra om köket även kunde laga mat till fler förskolor i 

närområdet.  

 

Det var ett mycket positivt besök på förskolan Äppellunden. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2020-01-09 Dnr:19/BIN/2 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position  
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 28 januari redovisas inkomna anmälningar om
kränkande behandling till huvudman mellan perioden 2019-12-17- 2020-01-27.

På beredningsutskottets sammanträde 14 januari redovisas också hittills inkomna anmälningar
till bildningsnämnden om kränkande behandling.

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

Ärendet 
Det har inkommit sammanlagt 10 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2019-12-17 -
2020-01-27.

Sköllersta skola 1 st
Transtenskolan 3 st
Folkasboskolan 1 st
Långängskolan 4 st
Fredriksbergskolan 1 st

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

En av anmälningarna handlar om en elev som blir utsatt för fysiska kränkningar av en annan elev. 
Kränkningarna har hänt vid ett flertal tillfällen. Samtal har förts med båda eleverna och rektor har 
informerat vårdnadshavarna. Fler möten är inbokade. Utredningen fortsätter. 

En av anmälningarna handlar om en elev som upplever sig blivit utsatt för kränkningar över tid av 
samma elev. Den utsatte eleven känner sig otrygg i skolan. Vårdnadshavare är informerade. Många 
pedagoger är inkopplade i ärendet tillsammans med skolans trygghetsteam. Utredningen fortsätter. 

En av anmälningarna handlar om två elever som under en period skojbråkat med varandra. Detta har 
dock resulterat i en konflikt där den ene eleven upplever sig fysiskt kränkt av den andre eleven vid ett 
tillfälle. Samtal har hållits med elever och vårdnadshavare. Uppföljning är också inbokad. 
Utredningen fortsätter. 

En av anmälningarna handlar om en elev som känner sig kränkt av en annan elev. Vid ett tillfälle blev 
eleven retad och fick pennor kastade på sig. Eleven känner att kränkningarna pågått ett tag. Samtal 
har förts med de båda eleverna. Vårdnadshavare är informerade. Skolan har bokat in 
uppföljningssamtal för att säkerställa att kränkningarna upphör. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt, får ett slag i ansiktet, av en annan 
elev. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavare är informerade. Skolan har 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2020-01-09 Dnr:19/BIN/2 

förstärkt med extra vuxenstöd under fritidstid och trygghetsteamet samt elevhälsa är inkopplade. 
Utredningen pågår. 

En av anmälningarna handlar om två elever som kommer i konflikt med varandra. Efter att konflikten 
lugnat ner sig är den ena eleven fortfarande arg och vill slå den andre eleven, vilket den ena eleven 
också gör vid tillfälle, ett slag i ansiktet. Skolans trygghetsteam är inkopplat och skolan har stärkt upp 
med extra vuxenstöd i elevgruppen. Utredningen pågår. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt, slag i ryggen, av en annan elev. 
Eleven som blir utsatt berättar att den andra eleven verbalt har kränkt den utsatta eleven vid tidigare 
tillfällen. Samtal har förts med inblandade elever. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är 
avslutad.

Två av anmälningarna handlar om två elever som hamnar i konflikt med varandra. Konflikten är både 
fysisk och verbal, där den ena eleven också blötte ner den andra elevens jacka. Samtal har förts med 
inblandade elever och deras vårdnadshavare. Uppföljningar kommer att ske vid ett par tillfällen. 
Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir utsatt för kränkningar av en annan elev. Eleven blir beskylld 
för att ha sagt otrevliga saker om den andra eleven, den andra eleven hotar och slår efter det den 
ena eleven. Samtal har förts med eleverna och vårdnadshavare är informerade. Uppföljningssamtal 
är inbokat. Utredningen pågår.

☐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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