
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-17  

  Bildningsnämnden 

Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga 
 

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

Ej tjänstgörande ersättare 
 

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

Beslutande ledamöter 
 

Siw Lunander (S)
Theres Andersson (S), vice ordförande
Rikard Arveden (M), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Joakim Hedelind (S)
Börje Andersson (S)
Laura Hedlund (C)
Emelie Mc Quillan (M)
Angelica Karlsson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-17  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning 

1. Mötets öppnade

2. Tjänstgörande ersättare

3. Godkännande av dagordning

4. Anmälan om jäv

5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-17  

2 - Tema 2 - Frånvaro/närvaro (19/BIN/421) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Vid varje ordinarie nämndsammanträde rapporteras ekonomisk redovisning samt viss statistik. 
Fyra gånger om året sker också en mer omfattande redovisning av olika punkter av det 
systematiska kvalitetsarbetet som sker i verksamheterna.

Tema nummer två handlar om frånvaro/närvaro. Varje rektor lämnar rapport kring sin/sina 
verksamheter, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 130 2019) 

Till nämndens sammanträde kommer en representant från Folkasboskolan och en från 
Transtenskolan för att informera om deras arbete med frånvaro/närvaro.

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 17 december. 

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 17 december.

Beslutsunderlag 
 Tema 2 - förskolorna Gullvivan, Folkasbo, Gläntan och Hjorten
 Tema 2 - förskolorna Kompassen och Vibytorp
 Tema 2 - Folkasboskolan
 Tema 2 - Folkasboskolans fritidshem
 Tema 2 - Sköllersta skola
 Tema 2 - Sköllersta skolas fritidshem, förskolorna Treudden och Ekhagen
 Tema 2 - Fredriksbergskolan
 Tema 2 - Fredriksbergskolans fritidshem
 Tema 2 - Östansjö skola
 Tema 2 - Östansjö skolas fritidshem
 Tema 2 - förskolorna Tallbacken, Sagobacken och Östansjö
 Tema 2 - förskolorna Norrgården och Björkängen
 Tema 2 - förskolorna Äppellunden och Tranängen
 Tema 2 - Långängskolan
 Närvaroarbete på Långängskolan
 Tema 2 - Stocksätterskolan
 Tema 2 - Stocksätterskolans fritidshem
 Tema 2 - Transtenskolan

Expedieras till

Rektorerna förskola/skola
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-17  

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

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 131 2019) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet muntligt. Beslutsunderlag biläggs ärendet senast vid 
nämndens sammanträdet.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna. Ärendet beslutas direkt på nämndens 
sammanträde den 17 december.

Förslag till beslut

Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde den 17 december.

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning november
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-17  

4 - Svar på revisionsrapport (19/BIN/361) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Revisorerna har låtit genomföra en granskning av bildningsnämndens styrning och utveckling av 
utbildningen. Revisorernas fråga är, säkerställer bildningsnämnden en ändamålsenlig 
grundskoleutbildning? PWC har genomfört granskningen på uppdrag av Hallsbergs kommuns 
revisorer. Bildningsnämnden lämnar ett yttrande som innehåller svar och vidtagande av åtgärder 
med anledning av granskningen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 132 2019) 

Yttrandet biläggs handlingarna på beredningsutskottets sammanträde och diskuteras därefter. 

Ordförande föreslår beredningsutskottet föreslå bildningsnämnden besluta att godkänna yttrandet 
till revisorerna angående granskningen av bildningsnämndens styrning och ledning av utbildningen. 

Utskottet beslutar enligt förslag.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna yttrandet till revisorerna 
angående granskningen av bildningsnämndens styrning och ledning av utbildningen.

Beslutsunderlag 
 Svar på revisionsrapport
 Brev - Granskning av styrning och utveckling av utbildningen
 Revisionsrapport
 Bildningsnämndens yttrande angående revisorernas granskning

Expedieras till

Hallsbergs revisorer
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-17  

5 - Verksamhetsrapport 2019:06 (19/BIN/422) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Folkasbo i Pålsboda, Hallsbergs kommun. 
En rapport från besöket har utarbetats av nämndsekreterare Jenny Andersson, enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 133 2019) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport 2019:06 - förskolan Folkasbo

Expedieras till

Rektor förskolan Folkasbo
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-17  

6 - Verksamhetsbesök 2020 (19/BIN/454) Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

Under år 2019 genomför bildningsnämnden sammanlagt åtta verksamhetsbesök. Under 
vårterminen besökte de biblioteket och Bergööska huset i Hallsberg, förskolan Tranängen, 
Långängskolan samt Alléområdet inklusive Alléhallen. Under höstterminen har nämnden besökt 
förskolorna Treudden, Folkasbo, Tallbacken och kommer 4 december att besöka förskolan 
Äppellunden. 

Tid och plats för verksamhetsbesök vårterminen 2020 behöver nu fastställas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 134 2019) 

Ordförande föreslår att plats för verksamhetsbesök våren 2020 blir Sköllersta skola, Östansjö skola, 
Stocksätterskolan samt Transtenskolan. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att plats för verksamhetsbesök våren 2020 
blir Sköllersta skola, Östansjö skola, Stocksätterskolan samt Transtenskolan.

Expedieras till

Chefer för berörda verksamheter
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-17  

7 - Riktlinjer till kostpolicy (19/BIN/225) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Drift- och servicenämnden har haft i uppdrag att ta fram en ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer 
för Hallsbergs kommun där helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är utgångspunkter för 
samverkan med berörda förvaltningar i processen. Policyn är ett långsiktigt inriktningsdokument för 
alla berörda verksamheter i Hallsbergs kommun.
Bildningsnämnden fattar beslut om riktlinjer tillhörande kostpolicy Hallsbergs kommun 2019-2023 
ärendenummer 19/KS/21 (bilaga 1). Riktlinjerna omfattar nämndens verksamhetsområden utifrån 
beslutad kostpolicy.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 135 2019) 

Beslutsunderlag biläggs ärendet. Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde den 17 
december. 

Förslag till beslut

Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde den 17 december.

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer till kostpolicy
 Bilaga 1. Kostpolicy Hallsbergs kommun 2019-2023
 Bilaga 5. Aktivitetsplan kostpolicy 2018-2019
 Bilaga 2. Förslag riktlinjer Förskola och fritidshem Hallsbergs kommun
 Bilaga 3. Förslag riktlinjer för Grundskola Hallsbergs kommun
 Bilaga 4. Förslag riktlinjer Caféer Hallsbergs Kommun

Expedieras till

Måltidsavdelningen
Rektorer förskola/skola
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-17  

8 - Elevhälsans medicinska insats (19/BIN/460) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Delegering av ansvar, från nämnden som vårdgivare för elevhälsans medicinska insats, till 
verksamhetschef Madelene Wistrand.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 136 2019) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att delegera ansvaret avseende 
ledningssystemet för elevhälsans medicinska insats till verksamhetschef Madelene Wistrand. I 
uppdraget ingår även informationsansvar (HSLF-FS 2016:40) samt anmälningsansvar enligt lex 
Maria till IVO (HSLF-FS 2017:41).

Beslutsunderlag 
 Elevhälsans medicinska insats

Expedieras till

Verksamhetschef elevhälsan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-17  

9 - Skolinspektionens regelbundna tillsyn 
2020 (19/BIN/461)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och andra 
organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en 
viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar bland annat om förskola, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Alla skolor ingår i tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter 
situationen på varje skola. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever 
riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på 
vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens 
granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som 
verksamheterna är skyldiga att följa. När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör 
myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för 
verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen 
ansvarar för. Dessutom får de skolor där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök 
ett eget beslut, som bara handlar om den skolan.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 137 2019) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Informationsträff inför tillsynen sker i januari, därefter utförs 
tillsynen i februari/mars. 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2020
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Sammanträdesdatum  2019-12-17  

10 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2019-11-19 - 2019-12-16 presenteras på nämndens 
sammanträde den 17 december. 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-17  

11 - Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17 
(19/BIN/2)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 17 december redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman mellan perioden 2019-11-19 - 2019-12-16.

På beredningsutskottets sammanträde 3 december redovisas också hittills inkomna anmälningar 
till bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 139 2019) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 2.15 - 2.17
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-12-17  

12 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning 

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 140 2019) 

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
- Kulturchef Ulrika Johansson börjar sin anställning 9 december.

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
-HR-supporten, som är kommunens digitala rekryteringssystem fungerar inte sedan en vecka 
tillbaka, vilket ställer till det för verksamheterna när de ska rekrytera personal.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
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13 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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14 – Övriga frågor Föredragande  
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Tema 2 - Frånvaro/närvaro

2

19/BIN/421
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2019

3

19/BIN/52
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2019-11-30 Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Drift -301 802 -331 310 -332 510 -1 200

Investering -2 916 -3 000 -3 000 -3 000

DRIFT

Ansvarig Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Förvaltningschef -29 822 -38 280 -36 880 1 300

Administrativ samordnare -58 256 -62 992 -63 692 -700

Ansvarig Elevhälsan -5 851 -7 159 -6 959 200

Rektor Vretstorp -14 615 -15 104 -15 304 -200

Rektor Östansjö -6 542 -7 096 -7 096 0

Rektor förskola Östansjö/Vretstorp -3 626 -4 849 -4 949 -100

Rektor Stocksätter -22 678 -22 867 -23 467 -600

Rektor Transten -17 967 -18 941 -19 341 -400

Rektor Långängen -22 188 -23 828 -23 828 0

Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -14 842 -15 784 -15 584 200

Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -12 439 -14 569 -14 369 200

Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -17 740 -18 774 -18 974 -200

Rektor förskola Pålsboda/Hjortkvarn -11 561 -13 935 -13 535 400

Rektor Folkasbo -18 286 -19 648 -19 648 0

Rektor Sköllersta -17 669 -17 632 -18 232 -600

Kulturchef -3 285 -4 442 -4 442 0

Bibliotekschef -5 202 -5 826 -5 826 0

Ansvarig Fritidsgårdar -1 625 -1 671 -1 871 -200

Rektor Kulturskolan -2 008 -2 971 -2 971 0

Fritidschef -8 701 -7 536 -8 036 -500

Ansvarig Allébadet -6 899 -7 405 -7 405 0

Totalt BIN -301 802 -331 310 -332 510 -1 200

Verksamhet Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Nämnd -849 -323 -323 0

Kultur & förening -2 261 -2 734 -2 734 0

Bibliotek -4 327 -4 831 -4 831 0

Kulturskola -1 973 -2 921 -2 921 0

Fritidsgårdar -2 094 -2 217 -2 417 -200

Fritid -15 138 -14 394 -14 894 -500

Förskola/Öppna förskolan -87 484 -94 150 -94 050 100

Nattis -1 385 -1 212 -1 212 0

Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -137 561 -149 915 -153 315 -3 400

Ledning & administration -26 031 -26 790 -26 290 500

Skolskjutsar -7 957 -9 842 -9 842 0

Elevstöd -10 201 -12 707 -12 507 200

Särskilt stöd personal -472 -1 403 -903 500

Modersmål -4 038 -3 222 -3 622 -400

Ej fördelad budget 0 -4 650 -2 650 2 000

Totalt BIN -301 771 -331 310 -332 510 -1 200

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen
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Kommentarer till månadsuppföljningen - drift: 
 
Månadsuppföljningen för november visar ett underskott jämfört med budget på 1,2 mnkr. Detta är 

en förändring jämfört med prognosen per den sista augusti då bedömningen var en budget i balans.  

Måltidskostnader för 2019 beräknas bli 1000 tkr högre än budgeterat, 600 tkr förskola och 400 tkr 

skola.  

Även de interkommunala kostnaderna beräknas bli drygt 2 000 tkr högre än budgeterat. Det är både 

fler elever i skolan och barn i förskolan som väljer en annan kommun. Jämfört med prognosen per 

den sista augusti är nu de interkommunala kostnaderna och även interkommunala intäkterna kända. 

Flera av skolorna beräknas gå med underskott. Orsakerna beror främst på behov av extra resurser. 

För förskolorna så är det några som prognostiserar en positiv avvikelse vilket främst beror på vakanta 

tjänster. Två förskolor beräknas gå med underskott vilket beror på fler barn är budgeterat. För 

Ledning och administration ser det ut att bli en positiv avvikelse vilket beror på vakanser. Det är 

många barn och ungdomar som besöker fritidsgårdarna vilket har bidragit till ett behov av mer 

personal. För verksamhet fritid så beror underskottet till största del på ett nytt avtal med SUF 

avseende konstgräsplanen som ger mindre än budgeterat. Särskilt stöd personal används bland 

annat vid rehabilitering och omställningsprogram. Som läget ser ut nu så kommer hela denna potten 

ej nyttjas. Det är hårt tryck på modersmålsverksamheten vilket medfört att extra resurser behövts. 

Bildningsnämnden har en planeringsreserv om ca 2000 tkr vilken kommer gå åt för att täcka negativa 

avvikelser. 

 

 

 

 

Kommentarer till månadsuppföljningen – investeringar: 
 
Prognosen för investeringsprojekten per den sista november är en budget i balans.  

Största delen av medlen kommer att användas till den nya förskolan på norr, Äppellunden. Vidare 

kommer 700 tkr att användas för att täcka upp för projekt idrottsanläggningar. 

För projekt Idrottsanläggningar har beslutats att använda 500 tkr till att renovera löparbanorna på 

Idrottsparken i Hallsberg. Resterande investering används till att färdigställa domartornet med altan. 

 

 

Fredrik Nordvall   Ines Hadziosmanovic  
Förvaltningschef   Ekonom 

   
 

INVESTERING

Projekt Utfall Budget Prognos Avvikelse 

70000 Inventarier -1 434 -1 870 -1 509 361

70002 Datainvesteringar och tillbehör 0 -330 0 330

70008 Idrottsanläggningar -1 482 -800 -1 491 -691

Totalt BIN -2 916 -3 000 -3 000 0
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Svar på revisionsrapport

4

19/BIN/361
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-11-29 Dnr:19/BIN/361 

Svar på revisionsrapport

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har låtit genomföra en granskning av bildningsnämndens styrning och utveckling av 
utbildningen. Revisorernas fråga är, säkerställer bildningsnämnden en ändamålsenlig 
grundskoleutbildning? PWC har genomfört granskningen på uppdrag av Hallsbergs kommuns 
revisorer. Bildningsnämnden lämnar ett yttrande som innehåller svar och vidtagande av åtgärder 
med anledning av granskningen.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden fattar beslut om det yttrande som ska skickas till Hallsbergs revisorer senast 15 
januari 2020. 

Ärendet 
Revisorerna har låtit genomföra en granskning av bildningsnämndens styrning och utveckling av 
utbildningen. Revisorernas fråga är, säkerställer bildningsnämnden en ändamålsenlig 
grundskoleutbildning? PWC har genomfört granskningen på uppdrag av Hallsbergs kommuns 
revisorer. Bildningsnämnden lämnar ett yttrande som innehåller svar och vidtagande av åtgärder 
med anledning av granskningen. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Bilagor
Revisorernas rapport

Revisorernas brev

Förslag bildningsnämndens yttrande
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Telefon 0582-68 50 00 vx | Fax 0582-68 50 02 | bildningsforvaltningen@hallsberg.se | 
www.hallsberg.se

Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg | Besöksadress Västra Storgatan 14

Sida
1(4)

Bildningsförvaltningen

Datum
2019-11-30    

 
 
Dnr: 19/BIN/361

Bildningsnämndens yttrande angående revisorernas 
granskning om bildningsnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig grundskoleutbildning.
Att huvudmannen och skolenheterna granskas av Skolinspektion och av 
revisorer är mycket bra. Externa granskningar ger stöd för det systematiska 
utvecklingsarbetet och bidrar ofta till en bättre verksamhet och ökad 
kvalitet. Detta ställer dock krav även på de som granskar verksamheten. 
När det gäller den granskning som PWC har genomfört finns det tyvärr 
anledning för bildningsnämnden att rikta kritik mot revisionen. PWC:s 
genomförande av revisionen och de slutsatser man drar har dålig grund 
och är i vissa avseenden motsägelsefull. Revisionen har dessutom granskat 
en fråga som Skolinspektionen gjort en riktad tillsyn mot avseende förskola 
våren 2017. Revisorernas fråga är även den mest centrala frågan när 
Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn, var tredje år (slutet av 
vårterminen och första halvan av höstterminen 2014 samt hösten 2017). 
Skolinspektionen gör en mycket grundlig, systematisk och kvalitativ 
granskning. Tillvägagångssätt och innehåll har likheter med PWC:s arbete. 
Underlaget utgår från inskickade dokument, intervjuer på alla nivåer. 
Skolinspektionen närvarar dock även på skolorna och granskar hur det 
systematiska kvalitetsarbetet och undervisningen ser ut i praktiken. 
Samtliga tillfällen som Skolinspektionen har gjort konstaterar en annan bild 
än den som PWC presenterar. Skolinspektionens slutsatser skiljer sig från 
de slutsatser som PWC gör. Bildningsnämnden är ödmjuka i att ta emot 
kritik och förslag på förbättringar. Det är dock viktigt att man fått ett 
underlag som känns väl grundat och kvalitativt genomfört. 
Bildningsnämnden vill informera revisorerna om att Skolinspektionen 
kommer att göra en regelbunden tillsyn av hur Hallsbergs kommun arbetar 
med det systematiska kvalitetsarbetet och hur verksamheten motsvarar de 
nationella styrdokumenten. Skolinspektionen börjar sin granskning vecka 6 
år 2020. Bildningsnämnden avser att invänta Skolinspektionens rapport för 
att kunna ha underlaget från såväl PWC som Skolinspektionen till grund för 
hur det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare ska utvecklas i framtiden. 
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I rapporten från PWC framgår det på flera ställen att man saknar underlag 
för sina slutsatser. I de fall man vill ha underlag så måste de efterfrågas. 
Bildningsförvaltningen har både via dokumentation och i intervju visat på 
olika delar som tillsammans skapar underlag för bildningsnämndens 
möjlighet att fatta grundade beslut i syfte att säkerställa att alla elever får 
det de har rätt till enligt skollagen. Trots det så har PWC grundat sin 
rapport nästan uteslutande på kvalitetsredovisningar och 
utvecklingsplaner. PWC har efterfrågat några kompletteringar vilket de 
även har fått. Tyvärr så har inte alla som blev intervjuade fått materialet för 
sakgranskning vilket PWC utlovade. 

Kvalitetsredovisningen är sedan länge inte obligatorisk för skolan. 
Huvudmannen har dock valt att arbeta med kvalitetsredovisning. 
Kvalitetsredovisningen är dock inte heltäckande och det systematiska 
kvalitetsarbetet rapporteras till nämnden vid en rad olika tillfällen och i 
olika former.  Exempel på detta är de rapporter med analys kring de fyra 
teman som nämnden har beslutat om. Ett annat exempel är de 
resultatdialoger då bildningsnämnden möter samtliga rektorer i kvalitativ 
dialog, vilket sker en gång per termin. Bildningsnämnden genomför även 
åtta riktade verksamhetsbesök per läsår. Besöken följer en tydlig struktur 
och omfattar möte med rektor, elever och lärare. Vid varje 
nämndsammanträde görs en lägesredovisning. Då redovisas skolfrånvaron 
från varje skolenhet. Till varje nämndsammanträde redovisas även 
anmälningar om kränkande behandling och hur dessa hanteras. Nämnden 
följer även identifierade utvecklingsområden över tid. Ett exempel på detta 
är brister i matematikundervisningen som konstaterats över tid och där en 
rad åtgärder införts med stöd från nämnden. Ett annat exempel är analys 
av hur stadieövergångarna påverkar eleverna och elevernas resultat. 
Bildningsnämnden har även en rad mål med tillhörande indikatorer som 
följs upp och analyseras flera gånger per år. Ett annat verktyg som 
Bildningsnämnden använt för verksamhetsuppföljning och 
verksamhetsstyrning är internkontrollen. De punkter som finns i 
internkontrollplanen har utvecklats från att handla om administrativa 
rutiner till att idag vara mer av verksamhetsuppföljning, kopplat till skolans 
nationella styrdokument.

Bildningsnämndens kommentarer till de punkter som PWC har lyft fram i 
sin rapport i följande punkter. 

• Den kommungemensamma elevenkäten omfattar elever från skolår tre. 
Det görs dock en del andra uppföljningar och undersökningar på 
enhetsnivå med de yngsta eleverna. Anledningen till att de yngre eleverna 
inte omfattas handlar om att man vill ha gemensamma frågor för att kunna 
göra jämförelser och analysera utvecklingen över tid, kopplat till skolår. 
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Vissa av frågorna är även gemensamma på nationell nivå och de riktas inte 
till de yngre eleverna. Frågorna är inte anpassade för de yngsta eleverna. 
Samtliga elevers vårdnadshavare deltar dock i den kommungemensamma 
enkäten. Bildningsnämnden får överväga om det finns ett värde i att 
utveckla de kommungemensamma enkäterna mot de yngre eleverna. 
Huvudmannen har tagit fram ett enkätmaterial för de yngre eleverna (f-3) 
kopplat till matematikundervisningen, med anledning av den låga 
måluppfyllelsen i matematik och den matematiksatsning som 
huvudmannen har beslutat om.

• Kvalitetsredovisningen följer tydligt den struktur med de rubriker som 
finns i grundskolans läroplan. Alla elevers resultat i alla ämnen redovisas 
inte i kvalitetsredovisningen, vilket inte heller är syftet. 
Kvalitetsredovisningen samlar vissa förutbestämda resultat som analyseras 
på enhetsnivå och sedan bidrar till det kommungemensamma resultatet 
och analysen. Det innebär inte att man inte följer alla elevers resultat och 
analyserar varje elevs kunskapsutveckling för att vidta åtgärder i form av 
extra anpassningar och särskilt stöd. Det sker på skolenheten och är ett 
viktigt led i att utveckla och anpassa undervisningen.

• Att det görs viktning av hur resurserna fördelas kopplat till elevernas 
ålder/årskurs uttrycktes tydligt i intervjun med förvaltningschef. 
Bildningsnämnden har som mål att enheterna ska jobba med tidig upptäckt 
och tidig insats. Ett av de nämndmål som funnits sedan länge är att alla 
elever ska kunna läsa i skolår 1. Dessa resultat redovisas på såväl 
enhetsnivå som huvudmannanivå, med tillhörande analys och 
framåtblickande åtgärd. Vid de neddragningar som gjordes 2013-2014 
undantogs lågstadiet från effektiviseringar, vilket ännu är synligt i 
resursfördelningen. Bortsett från de skillnader som finns i hur resurser 
fördelas utifrån olika timplaner, är det tydligt att de yngsta eleverna är 
prioriterade i bildningsnämndens resursfördelning. Dessutom finns 
statsbidrag som kommunen sökt där de yngsta eleverna ytterligare 
prioriteras.

• Revisionen framför att resursfördelningsmodellen inte har utvärderats. 
Att utvärdera en resursfördelningsmodell är naturligtvis möjligt. Det viktiga 
är dock att utvärdera effekterna av resursfördelningsmodellen. 
Uppföljningar av elevernas resultat i form av kunskapsuppföljningar såsom 
diagnostiska prov av exempelvis läsförmåga och matematisk förmåga. 
Nationella prov, betyg och enkäter. Justeringar av resursfördelning har 
gjorts och görs. Det tydligaste exemplet är elever med annat modersmål 
där huvudmannen genomfört en tilldelning per elev för studiehandledning 
på modersmålet. Justeringen gjordes utifrån att likvärdigheten var 
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bristfällig mellan olika skolenheter, när det gäller stöd i de olika ämnena på 
det egna modersmålet.

Bildningsnämnden kommer att ha revisorernas förslag på åtgärder som en 
del av underlaget när det gäller att utveckla styrningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet och fördelningen av resurser till skolan. Bildningsnämnden 
kommer dock att invänta resultatet från Skolinspektionens regelbundna 
som genomförs i början av 2020. De samlade beskrivningarna och 
rekommendationerna kommer sedan att vara bidrag till förändringar och 
justeringar inför framtiden.

Svaret beslutat av Bildningsnämnden i Hallsbergs kommun 2019-12-XX
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Syfte 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
Theres Andersson, vice ordförande, bildningsnämnden
Fredrik Nordvall, förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Jenny Andersson, nämndsekreterare, bildningsförvaltningen

Under besöket fick besökarna en rundvandring på förskolan. 

2 Rektor berättar om förskolan
Rektor på förskolan heter Emma Dahlberg. Hon är ny som rektor, började sitt 
uppdrag i april 2019. Emma känner att hon fortfarande i lära-känna stadiet. Hon 
är rektor för samtliga förskolor i Pålsboda, förskolorna Folkasbo, Gläntan och 
Gullvivan, samt förskolan Hjorten i Hjortkvarn. Tidigare arbetade Emma som 
förskollärare på förskolan Norrgården i Hallsberg. 

Förskolan Folkasbo består av två avdelningar och den har många utbildade 
förskollärare, 5 av 7 har förskollärarutbildning. Båten heter avdelningen där de 
äldre barnen går och Tåget heter avdelningen för de yngre barnen. Sammanlagt 
går här för närvarande 35 barn, men det finns plats för 36 stycken. 

Emma försöker hitta bilden av vad de behöver arbeta med i verksamheterna. Det 
finns en ledningsgrupp med en processledare per förskola, förutom på förskolan 
Gullvivan där det finns två. Processledarna har 10% för uppdraget.

Hur ser samarbetet med de andra förskolorna? Under kompetensutvecklingsdagar 
och vid längre ledigheter, till exempel sommarsammanslagning, arbetar 
förskolorna tillsammans. De har inte stängningar och öppningar gemensamt för 
närvarande. Det skulle främst gälla förskolorna Gullvivan och Folkasbo, som 
geografiskt är närbelägna. 

Vad upplever rektor är skillnaden mot tidigare arbetsplats i Hallsberg? 
Likvärdighet är något de arbetar mycket med i hennes nuvarande område. De 
pratar likvärdighet på olika nivåer, även på den enskilda förskolan. Emma vill inte 
att de hamna i materiella diskussioner när man pratar likvärdighet. Det är viktigt 
att diskutera vad det egentligen handlar om. Skillnaden från tidigare område är 
att det är färre förskollärare på flera enheter i Emmas nuvarande område. Det 
gäller emellertid inte förskolan Folkasbo.

Har man beredskap med lånekläder och andra lånesaker som barn skulle kunna 
behöva? Det finns alltid lite lånekläder på förskolor, till exempel så har de några 
extra par vantar till vintern. Förskolan har blivit mer mångkulturell, vilket även de 
övriga förskolorna i Pålsboda blivit. Många nyanlända familjer har kommit till 

Page 78 of 116



Datum

2019-11-06
     

     
Sida

5(9)

Pålsboda de senaste åren. I plan för lika möjligheter och rättigheter arbetar 
flertalet avdelningar med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet, kring hur de 
ska bemöta alla barn och vårdnadshavare på bästa sätt. 

Vad är rektor mest stolt över? Det finns en vilja på förskolan Folkasbo att komma 
framåt. Personalen söker nya utmaningar, till exempel med den nya läroplanen. 
De ägnar sig helt åt att sätta sig in i den för att se hur de kan omsätta den i egna 
verksamheten. 

För närvarande har de två VFU-studenter1. Rektor är ute i verksamheterna och 
träffar dem. Rektor arbetar mycket med att få personalen att gå 
handledarutbildningen på universitetet så att de kan ta emot fler studenter på 
förskolorna. Två i personalen på förskolan Folkasbo har gått utbildningen och en 
går nu. Att få fler att gå utbildningen gäller främst rektors övriga förskolor. 

Hur ser kön till förskolan ut? Det är många små barn i Pålsboda, många barn födda 
2018. Det sker också en inflyttning till Pålsboda. Många barnfamiljer flyttar hit. 
Rektors stora dilemma är lokalbristen. Det blir alltid alternativa lösningar och 
tankar på hur de ska planera verksamheten. Förvaltningen har sökt igenom 
Pålsboda för att hitta fler lokaler, ännu utan framgång. Kommunfullmäktige har 
beslutat om medel för en ombyggnation av förskolan Gullvivan. Den 
ombyggnationen har redan startat. Personalen försöker utifrån förutsättningar 
göra rum i rummen med mera. Det finns dock en gräns. 

Emma har inte ångrat sig att hon tog steget från förskollärare till rektor i 
förskolan. Hon försöker fortfarande få överblick på vad de ska arbeta vidare med i 
respektive verksamhet. Rektorsuppdraget är väldigt brett, många gånger får man 
fokusera på det som är viktigast i nuläget. Emma får hjälp av biträdande rektor på 
Folkasboskolan, Andreas Gillberg. Han hjälper till mycket, bland annat med 
ombyggnationen.

3 Möte med personalrepresentanter

Personalrepresentanter
Anna Toivanen, processledare
Anna Major, processledare (på förskolan Gullvivan)

Innan frågestunden startar inleder Siw Lunander mötet med att berätta 
anledningen till verksamhetsbesöket.

1 VFU – Verksamhetsförlagd utbildning
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De har många utbildade förskollärare på förskolan, vilket gör mycket i 
verksamheten. Man har samma tänk. Det är heller inte så stor omsättning på 
personal, nuvarande personal har arbetat mellan 3 – 25 år ungefär. 
Anna Major berättar att hon utbildade sig till förskollärare i vuxen ålder, Anna 
Toivanen var först barnskötare sedan vidareutbildade hon sig till förskollärare. 
Båda personalrepresentanterna är VFU-handledare. Det finns också en personal 
på förskolan som utbildar sig till det just nu. För närvarande har de VFU-studenter 
på förskolan.  

Även de som inte är förskollärare är en del i gruppen. Personalen ser sig som en 
helhet. Det är dock viktigt att man har en medvetenhet om att man har olika 
utbildningar och därmed olika ansvar. Det blir ett lärande för alla, spelar ingen roll 
om man är förskollärare eller barnskötare. De samarbetar också mycket i huset 
och ser sig som en förskola. Det är en fördel för både barn och vårdnadshavare. 
Det blir ingen svår övergång från den ena avdelningen till den andra. Många barn 
är ett år när de börjar på förskolan.

Avdelningen Båten arbetar projektinriktat. Just nu arbetar de med 
Sommarskuggan, från SVTs program Sommarmorgon. De arbetar i 
samlingsgrupper. Projektet genomsyrar hela verksamheten. Personalen tar in 
utvecklingsplanen i arbetet, sedan stolpar upp en start, därefter följer de barnen 
och styr arbetet utefter barnens intressen. Personalen arbetar mycket med den 
nya läroplanen och begreppet undervisning i förskolan. De känner sig trygga med 
begreppet och det är viktigt att man får en samsyn om det, när har man 
undervisning och när inte. Personalen känner att det här har de gjort tidigare, 
men kanske aldrig satt ord på det. Det finns nya begrepp i läroplanen, den 
fokuserar på lite nya områden. Därför behövs det tid för att reflektera över hur 
sitt arbete och vad man gör. 

De har under åren haft många barn på förskolan som har särskilda behov och 
behöver extra stöd. Personalen har hittat arbetssätt för att kunna möta dessa 
barn. Personalen kan inte allt, men då är det viktigt att de får hjälp av 
specialpedagog och rektor. 

Vad är personalen mest stolta över på förskolan? Svaret på frågan blir 
bemötandet av barnen, vårdnadshavarna samt kollegorna. Det är ett bra klimat i 
huset och personalen känner att de har bra kontakt med vårdnadshavarna. De är 
också utvecklingsbenägna. Det är så lätt att fastna i samma hjulspår, men alla här 
är intresserade av utveckling. De följer ny forskning och nya rön. De drivs framåt 
hela tiden och letar ny kunskap. 

Vilka utvecklingsbehov finns på förskolan? Främst tänker personalen på 
digitalisering. De arbetar mycket med det området på förskolan och de har 
kommit långt, men det är något som behöver arbetas vidare. Digitalisering finns 
med som ett område i nya utvecklingsplanen. Det behöver bli en naturlig del i 
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verksamheten, vilket det inte är idag. Området har varit uppe på dagordningen på 
arbetsplatsträffar, det kollegiala lärandet är viktigt. Ingen ska behöva sitta själva 
med sina problem. Alla är bra på olika saker. 

Hur ser det ut med barn som går här heltid och barn som enbart har 15 timmar i 
veckan? 4 barn av 35 går 15 timmar i veckan, övriga är här heltid. Det ser lite olika 
ut från år till år. Ganska många barn har långa dagar. Ofta brukar många gå hem 
vid klockan 16.30. Förskolan har öppet mellan klockan 6 och 18. De har inte 
gemensamma stängningar med de andra förskolorna. Förskolan Gullvivan har 
tidigare samarbetat med fritidshemmet på Folkasboskolan, men det gör de inte 
längre. 

Förskolan har tagit emot många barn de senaste åren. När fler barn ska in i 
verksamheterna är ledarskapet viktigt, att personalen får stöd. På de andra 
förskolorna i området där det varit mycket prat kring lokalerna när det kommit så 
många barn. Så har det inte varit på förskolan Folkasbo. Förskolan har bra lokaler, 
som bjuder in till samarbete. Innan Migrationsverket öppnade ett boende i 
Pålsboda hade de nästan inga barn med annan kulturell bakgrund. Det har varit en 
utmaning för förskolan. Att arbeta med att få in de barnen i förskolan och få dem 
som en del av verksamheten. Det handlar mycket om kommunikation och 
bemötande och det har varit utvecklande för både personal och barn. Personalen 
på förskolan är bra på att ge varandra beröm, uppmärksammar när någon gör bra 
saker. 

Överensstämmer vårdnadshavares förväntningar med läroplanen? Många gånger 
gör de det, men handlar mycket om vårdnadshavares intressen. Det är viktigt att 
skapa utrymmen i samtalen för att de ska få prata och tycka. Inte använda för 
mycket med fackspråk, utan försöka få alla att förstå. Många vårdnadshavare vill 
veta om deras barn trivs på förskolan, om barnet trivs är vårdnadshavarna nöjda. 
Personalen arbetar mycket med att fylla i vårdnadshavarenkäten. 
Vårdnadshavarna är trygga med att lämna sina barn på förskolan. 

Hur arbetar personalen med kränkningsanmälningar? Personalen tycker att det är 
lite svårt med kränkningsanmälningar i förskolan, men de mycket med det, särskilt 
efter Skolinspektionens senaste besök år 2017. Det är svårare på förskolan än i 
skolan. Det blir ofta personalens bedömning om det är en befarad kränkning, 
barnen uttrycker sig sällan så. De arbetar mycket med normer och värden och 
försöker vara uppmärksamma på om något händer. Det är en balansgång. 

Ser man det redan i förskolan att barnen kan ha tendenser till mycket frånvaro? 
Nej, utan barnen är på förskolan. En anledning kan vara att förskolan har så 
mycket kontakt med vårdnadshavare. De har en annan relation än vad man har i 
skolan och kan ha större möjligheter att fånga upp saker som händer. 
Närvarosystemet fungerar bra när vårdnadshavare fyller i schema som de ska. 
Sedan finns det vårdnadshavare som inte fyller i och då får personalen påminna. 
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Ofta har vårdnadshavare mobil, då kan personalen hjälpa till att fylla i schema i 
appen. Mest svårt är det när vårdnadshavare inte har bank-id. Ibland har det varit 
fel med systemet. Då får vårdnadshavare vända sig till förvaltningen.

Finns det en oro för barn, så att det behöver göras anmälningar till socialtjänsten? 
Anmälningar till socialtjänsten är inte något som sker regelbundet. Det blir lite 
oroligt i personalgruppen när det behövs göras en anmälan. Det är lite otryggt, 
men man anmäler alltid vid oro. Personalen har fått information från 
socialtjänsten, men det var ett tag sedan. Det är viktigt att alla vet hur det går till. 
Personalen får ingen återkoppling från socialtjänsten, så då är det bra att alla vet 
gången. 

4 Sammanfattning tillsammans med rektor
Biträdande rektor Andreas Gillberg närvarar under sammanfattningen också. 

Sammanfattningsvis var det ett mycket positivt besök. Positiva samtal med 
personalen, de var nöjda. De har arbetat mycket med nya läroplanen och också 
att få ihop gruppen när de fått många barn med annan kulturell bakgrund. 
Personalen trivs bra på förskolan. Det är ovanligt med så många förskollärare på 
en och samma förskola. Viktigt att det erbjuds förutsättningar för de som vill läsa 
vidare att få göra det. 
Barnskötare erbjuds inte tillsvidareanställningar i kommunen.

De gör mycket bra på förskolan. Personalen är bra på att ge särskilt stöd till de 
barn som behöver. En utmaning för personalen och barnen har varit när det kom 
så många barn med annan kulturell bakgrund. Personalen arbetar mycket med 
bemötande.

Det har förts samtal om kränkningar och frånvaro på förskolan samt olika 
datasystem. Det är en positiv personalgrupp som brinner för sitt arbete. Förskolan 
har fina lokaler, men det är ojämn värme i golvet.

Lokalfrågan i Pålsboda är uppe i många sammanhang. Det är en diskussion även 
under det här besöket. Det är svårt att hitta lokaler i Pålsboda för att kunna starta 
förskola. Förskolan använder skolans idrottshall. Där träffas förskolorna och 
idrottar tillsammans.

Hur är det med utemiljön? Förskolegården fungerar bra. Det är inte så många av 
skolans elever som leker precis utanför förskolegårdens staket. Skolans elever är 
snälla mot förskolebarnen. De stora barnen på skolan visar respekt för de yngre 
barnen. 
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Hur ställer föräldrarna sig till att det är så mycket barn på liten yta? Varken Emma 
eller Anderas har hört något om det. Många tycker att det är positivt att förskolan 
ligger så nära skolan. 

Övergång mellan förskola och förskoleklass är något som efterfrågas av 
personalen. Ett område som samtliga i kommunen skulle kunna bli bättre på. I 
Pålsboda har de mycket bra förutsättningar till att ge barnen den bästa 
övergången, då Emma, Andreas och skolans rektor Jarmo Rajakangas har ett nära 
samarbete. Det kommer att vara cirka 30 barn som går från förskolan till 
förskoleklass efter innevarande läsår.

Är det något Emma och Andreas vill skicka med politiken? Inget om förskolan 
Folkasbo specifikt, utan mer att vara uppmärksamma på antalet barn i förskolan 
och att det finns lokaler till alla barnen. 

Avslutningsvis var det ett trevligt besök och det var roligt att träffa så positiv och 
engagerad personal. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-11-29 Dnr:19/BIN/225 

Riktlinjer till kostpolicy

Ärendebeskrivning 
Drift- och servicenämnden har haft i uppdrag att ta fram en ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer 
för Hallsbergs kommun där helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är utgångspunkter för samverkan 
med berörda förvaltningar i processen. Policyn är ett långsiktigt inriktningsdokument för alla berörda 
verksamheter i Hallsbergs kommun. 
Bildningsnämnden fattar beslut om riktlinjer tillhörande kostpolicy Hallsbergs kommun 2019-2023 
ärendenummer 19/KS/21 (bilaga 1). Riktlinjerna omfattar nämndens verksamhetsområden utifrån 
beslutad kostpolicy.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden fattar beslut om riktlinjer utifrån beslutad kostpolicy. Riktlinjerna omfattar 
följande områden:
- Förskola och fritidshem (bilaga 2)
- Grundskola (bilaga 3)
- Caféer (bilaga 4)

Ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2019-04-29 en kostpolicy för Hallsbergs kommun. Policyn ska revideras 
vart fjärde år. Måltidsavdelningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer som presenterades för 
bildningsnämnden 2019-08-27. Bildningsnämnden beslutade då att inte besluta om riktlinjerna vid 
detta tillfälle, eftersom det var delar av innehållet som behövde tydliggöras och ändras i dokumentet.

Omarbetade riktlinjer presenteras för bildningsnämnden.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Bilagor
1. Kostpolicy Hallsbergs kommun 2019-2023
2. Förslag riktlinjer Förskola och fritidshem 
3. Förslag riktlinjer Grundskola
4. Förslag riktlinjer Caféer
5. Aktivitetsplan 2018-19
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Policy 
Anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och ska vara 
kortfattad. 
 
 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2019-04-29 
Reviderad:   
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun 
Dokumentansvarig: Kostchef 
Ärendenummer: 19/KS/21 
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Hållbar 
Vi arbetar för att mat och måltider i Hallsbergs kommun ska vara hållbara för 

människor, djur och miljö.  

 I upphandlingar och inköp strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan från 

transporter och kemikalier. 

 Vi ökar ständigt andelen livsmedel som är producerade enligt svenska 

regelverk. 

 Vi strävar efter att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel. 

 Vi erbjuder vegetariska måltider i hög utsträckning.  

  Vi minskar matsvinnet i alla led. 

Hälsosam 
Genom att erbjuda hälsosam mat bidrar vi till att främja goda matvanor och en 

jämlik hälsa. 

 Maten ska vara vällagad, varierad och god samt tillgodose gästens behov av 

energi och näring.  

 Till varje måltid serveras varierande grönsaker och rotfrukter.  

 Vår personal har kunskap och kompetens kring hållbara och hälsosamma 

matvanor. 

Måltidsupplevelse 
Måltiden ska vara en upplevelse av syn, smak, doft, matglädje, gott bemötande 

och gemenskap. 

 Ett naturligt resultat av detta blir att våra matgäster prioriterar vår mat. 

 Vi sätter gästen i fokus och arbetar med inflytande och delaktighet. 

 Vi arbetar för att mat och måltider serveras i en lugn och trevlig miljö. 

Säker 
Våra utgångspunkter för att servera säker mat är råvaror av hög kvalitet och 

noggrant kontrollerade leverantörer.  

 Det ska vara möjligt att få information om vad maten innehåller.  
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 Egenkontroller genomförs regelbundet i kommunens alla verksamheter som 

hanterar livsmedel. 

 Vi genomför regelbundet kompetenshöjande åtgärder och 

livsmedelsutbildning för alla som ansvarar för mat och måltider. 
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Aktivitetsplan för framtagande av kostpolicy Hallsbergs Kommun  2018-2019 

 

 

 

KLG

•KLG godkänner aktivitetsplan 
samt remissförslag på 
kostpolicy

•Januari 2018

Information för samtliga 
chefer

•Förankring bland 
beslutsfattande tjänstepersoner 
via e-post

•Feb 2018

Diskussion i 
ledningsgrupperna

•Respektive ledningsgrupp fattar 
beslut om vilka APT som ska 
besökas i delaktighetsprocessen

•Mars 2018

Information till 
styrgrupp

•Konsekvensanalys kostnader 
och påverkan av verksamheter i 
skrivelse

•April 2018

Remiss kostpolicy

•Dragning i respektive nämnd kring 
delaktighetsprocess samt policyns 
innehåll

•April-Augusti 2018

APT del 1

•Kort inspirationsföreläsning samt 
presentation av remissförslag policy 
(ca 30 min)

•April-juni 2018

Remissvar från respektive 
nämnd

•Varje enhetschef för med sig 
synpunkter från APT till 
ledningsgrupp, därefter tar 
förvaltningschef dessa till nämnden

•September 2018

APT del 2

•Kort workshop (ca 30 min) om 
riktlinjer

•Augusti-oktober 2018

Information till 
styrgrupp

•Konsekvensanlys kostnader 
och påverkan av 
verksamheter i skrivelse

•Oktober 2018

Beslut KF

Policyn antas av KF

April 2019

Synpunkter från 
verksamheter

• Förslag till riktlinjer 
återkopplas av 
respektive enhetschef

• Maj 2019

Riktlinjer till respektive 
nämnd

•Riktlinjer tas i respektive 
nämnd

•Augusti-september 2019
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Riktlinjer Förskola och fritidshem tillhörande 
kostpolicy Hallsbergs kommun 2019-2023
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1 Riktlinjer 

1.1 Riktlinjer hållbar 
 Hallsbergs kommun strävar efter att öka sina inköp av ekologiska 

livsmedel. Detta för att bidra till att 60 % av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska 
livsmedel år 2030, enligt regeringens livsmedelsstrategi. 

 Alla enheter strävar efter att hålla nere köttkonsumtionen och 
främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål. 

 Utöver lunchen är frukost, mellanmål och tillbehör klimat- och 
säsongsanpassade.

 En vegetarisk måltid eller ett mellanmål bör med fördel erbjudas 
varje dag.

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
information och fortbildning inom hållbar mat.

 Rutiner ska finnas för närvarorapportering till köken. 

 Alla som hanterar livsmedel källsorterar sitt avfall och väljer 
livsmedel som har så lite miljöpåverkan som möjligt samt 
minimerar energianvändningen i köket.

 Alla enheter arbetar på ett sätt som gör att matsvinnet i köket och 
vid servering blir så litet som möjligt. 

 Svinnmätningar genomförs på alla verksamheter två gånger per år i 
tvåveckorsperioder. Matsvinnet beräknas genom att väga och 
dokumentera tallriks- och tillagningssvinn. 

 Tallriksräkning sker under svinnmätningar för att få en bild över 
antalet ätande.

1.2 Riktlinjer hälsosam 
 Förskolans måltider bör användas som pedagogiskt verktyg kring en 

hållbar och hälsosam livsstil.

 Tallriksmodellen bör användas pedagogiskt för att visa barn och 
elever en bra fördelning mellan mat från växtriket och protein, 
vilket är bra för både hälsan och för miljön.
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 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
kontinuerlig fortbildning inom hälsosam mat.

1.3 Riktlinjer måltidsupplevelse 
 Bemötandet bland barn/personal och personal i matsal/restaurang 

är respektfullt. 

 Tydliga trivselregler för måltiden finns utarbetade tillsammans med 
barnen.

 Ljudnivån hålls låg med hjälp av ljuddämpande åtgärder.

 Organisationen av måltiden görs så att köer minimeras och därmed 
främjar en lugn miljö. 

 Måltidsmiljön bidrar till matglädje och att barn/personal trivs och 
utformas i samarbete med barn/personal.

 Det finns rutiner för återkoppling av barn/personal synpunkter på 
måltidsupplevelsen. 

1.4 Riktlinjer säker
 För rutiner kring specialkost och anpassad kost se Hallsbergs 

kommuns hemsida.

 Alla som hanterar maten under frukost, lunch och mellanmål ska 
kunna ge information om maträtternas innehåll till barnen.

 Personal som hanterar livsmedel har kompetens inom 
livsmedelssäkerhet och rutin för egenkontroll. 

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
kontinuerlig fortbildning inom säker mat och specialkost.
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2 Genomförande 
Alla verksamheter i Hallsbergs kommun har ett gemensamt ansvar för att 
kostpolicyn med tillhörande riktlinjer efterlevs. Det förutsätter dialog och 
samverkan mellan berörda förvaltningar. 

Kommunen ska följa de gällande nationella riktlinjerna från 
Livsmedelsverket

 Bra måltider i förskolan
 Bra måltider i skolan 

2.1 Utbildning och fortbildning
Kockar och måltidsbiträden erbjuds kontinuerligt fortbildning. 

2.2 Bildningsförvaltningen 
Bildningsförvaltningen är livsmedelsföretagare för skolor och förskolor med 
mottagningskök och fritidshem. Förvaltningen är kund och beställare av 
måltid utifrån beslutad ekonomi.

2.3 Måltidsavdelningen 
Avdelningen ansvarar för kommunens strategi gällande kostverksamheten 
och är livsmedelsföretagare i livsmedelslagens mening för tillagningskök 
och mottagningskök. Kostchef tillsammans med koststrateg ansvarar för 
planering av måltiderna, livsmedelsupphandling, matsedlar, 
matproduktion, tillagningskök och mottagningskök inom 
måltidsavdelningen utifrån kundens beställning och beslutad ekonomi. 
Kostchefen ansvarar också för att produktionen överensstämmer med 
produktansvarslagen och tillsammans med mottagande enheter, att 
uppföljning och utvärdering sker, samt att ge vägledning vid val av mat. 

Alla skolor följer en matsedel där samtliga recept och maträtter är nä-
ringsberäknade. 
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3 Rutiner för måltider 
Tillsammans bör frukost, lunch och mellanmål i förskolan stå för cirka 70 % 
av dagsbehovet. Vid val av livsmedel väljs företrädelsevis nyckelhålsmärkta 
produkter. Mejeriprodukter bör också vara magra, osötade och D-
vitaminberikade. En bra måltid består av mycket grönsaker, frukt, bär, frön, 
fullkorn och mindre rött kött, charkprodukter, salt och socker. 

3.1 Frukost 
Frukostbasen består av

 mjölk, naturell fil/naturell yoghurt
 havrefras/rågfras/cornflakes/müsli
 färsk frukt och grönsaker
 mjukt bröd
 knäckebröd
 pålägg
 smörgåsfett
 gröt 

Tillbehör för att variera frukosten till exempel 
 bär/frukt efter säsong 
 torkad frukt
 ägg
 kanel, kardemumma

3.2 Mellanmål
Grunden är att mellanmålet inte ska ersätta eller störa aptiten inför nästa 
måltid. Ett exempel på bra mellanmål är en till två smörgåsar med pålägg, 
ett glas mjölk och en frukt.

Mellanmålsbasen består av
 mjölk
 färsk frukt och grönsaker
 mjukt bröd
 knäckebröd
 två sorters pålägg
 smörgåsfett

Mellanmålet kan varieras med
 naturell fil/naturell yoghurt 
 havrefras/rågfras/cornflakes/müsli
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 smoothies (gjord på mjölk eller naturell fil/naturell yoghurt + 
bär/frukt/grönsaker)

 fruktsallad
 grönsaksdipp

3.3 Lunch
Tallriksmodellen är utgångspunkt vid servering av lunch. Alla förskolor och 
skolor följer en matsedel där samtliga recept och maträtter är nä-
ringsberäknade. Maten lagas på råvaror av god kvalitet. 

 En lagad rätt, varierat husmanskost och vegetariska rätter 
 Salladsbord med minst en - två olika komponenter 
 Bröd och smörgåsfett 
 Mjölk och vatten 
 Söta drycker (saft, måltidsdryck, läsk) erbjuds i regel inte. Vid 

speciella tillfällen kan undantag ske.
 Bakverk, glass eller godis erbjuds i regel inte. Vid speciella tillfällen 

kan undantag ske.
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1 Riktlinjer 

1.1 Riktlinjer hållbar 

 Hallsbergs kommun strävar efter att öka sina inköp av ekologiska 
livsmedel. Detta för att bidra till att 60 % av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska 
livsmedel år 2030, enligt regeringens livsmedelsstrategi. 

 Alla enheter strävar efter att hålla nere köttkonsumtionen och 
främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål. 

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
information och fortbildning inom hållbar mat.

 En vegetarisk måltid eller ett mellanmål bör med fördel erbjudas 
varje dag.

 Rutiner ska finnas för närvarorapportering till köken.

 Alla enheter arbetar på ett sätt som gör att matsvinnet i köket och 
vid servering blir så litet som möjligt.

 Alla som hanterar livsmedel källsorterar sitt avfall och väljer 
livsmedel som har så lite miljöpåverkan som möjligt samt 
minimerar energianvändningen i köket.

 Svinnmätningar genomförs på alla verksamheter två gånger per år i 
tvåveckorsperioder. Matsvinnet beräknas genom att väga och 
dokumentera tallriks- och tillagningssvinn. 

 Tallriksräkning sker under svinnmätningar för att få en bild över 
antalet ätande.

1.2 Riktlinjer hälsosam 
 Skolmåltiden bör användas som pedagogiskt verktyg kring en 

hållbar och hälsosam livsstil.

 Tallriksmodellen bör användas pedagogiskt för att visa barn och 
elever en bra fördelning mellan mat från växtriket och protein, 
vilket är bra för både hälsan och för miljön.
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 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
kontinuerlig fortbildning inom hälsosam mat. 

1.3 Riktlinjer måltidsupplevelse 
 Bemötandet bland elever/personal och personal i 

matsal/restaurang är respektfullt. 

 Tydliga trivselregler för matsal/restaurang finns utarbetade 
tillsammans med eleverna.

 Ljudnivån hålls låg med hjälp av ljuddämpande åtgärder.

 Organisationen av skollunchen görs så att köer minimeras och 
därmed främjar en lugn miljö. 

 Måltidsmiljön bidrar till matglädje och att elever/personal trivs och 
utformas i samarbete med elever/personal.

 Det finns rutiner för återkoppling av elever/personal synpunkter på 
måltidsupplevelsen. 

1.4 Riktlinjer säker
 För rutiner kring specialkost och anpassad kost se Hallsbergs 

kommuns hemsida.

 Alla som hanterar maten under frukost, lunch och mellanmål ska 
kunna ge information om maträtternas innehåll till barnen.

 Personal som hanterar livsmedel har kompetens inom 
livsmedelssäkerhet och rutin för egenkontroll. Personal som 
hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas kontinuerlig 
fortbildning inom säker mat och specialkost.

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
kontinuerlig fortbildning inom säker mat och specialkost.
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2 Genomförande 
Alla verksamheter i Hallsbergs kommun har ett gemensamt ansvar för att 
kostpolicyn med tillhörande riktlinjer efterlevs.  Det förutsätter dialog och 
samverkan mellan berörda förvaltningar. 

Kommunen ska följa de gällande nationella riktlinjerna från 
Livsmedelsverket

 Bra måltider i skolan 

2.1 Måltidsordning 
Skolmåltiden ska ge 25 - 35 % av dagsbehovet. Salladsbuffén vid skolorna 
ska innehålla minst tre - fem olika sorters grönsaker/grönsaksblandningar 
eller frukt, två med inriktning på C-vitamin och två med inriktning på 
kostfiber, samt vara årstidsanpassad. De grönsaker och rotfrukter som 
serveras anpassas efter säsong. 

2.2 Bildningsförvaltningen 
Bildningsförvaltningen är livsmedelsföretagare för skolor och förskolor med 
mottagningskök och fritidshem. Förvaltningen är kund och beställare av 
måltid utifrån beslutad ekonomi.

2.3 Måltidsavdelningen 
Avdelningen ansvarar för kommunens strategi gällande kostverksamheten 
och är livsmedelsföretagare i livsmedelslagens mening för tillagningskök 
och mottagningskök. Kostchef tillsammans med koststrateg ansvarar för 
planering av måltiderna, livsmedelsupphandling, matsedlar, 
matproduktion, tillagningskök och mottagningskök inom 
måltidsavdelningen utifrån kundens beställning och beslutad ekonomi. 
Kostchefen ansvarar också för att produktionen överensstämmer med 
produktansvarslagen och tillsammans med mottagande enheter, att 
uppföljning och utvärdering sker, samt att ge vägledning vid val av mat. 

Alla skolor följer en matsedel där samtliga recept och maträtter är 
näringsberäknade. 
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3 Rutiner för måltider 

Vid val av livsmedel väljs företrädelsevis nyckelhålsmärkta produkter. 
Mejeriprodukter bör också vara magra, osötade och D-vitaminberikade. En 
bra måltid består av mycket grönsaker, frukt, bär, frön, fullkorn och mindre 
rött kött, charkprodukter, salt och socker. 

3.1 Lunch 
 En eller gärna flera lagade rätter, där andra rätten kan vara en 

vegetariskt rätt som alla får ta del av
 Salladsbord med minst fem olika komponenter
 Varm grönsak serveras minst två gånger i veckan
 Bröd och smörgåsfett
 Mjölk och vatten
 Söta drycker (saft, måltidsdryck, läsk) erbjuds i regel inte. Vid 

speciella tillfällen kan undantag ske.
 Bakverk, glass eller godis erbjuds i regel inte. Vid speciella tillfällen 

kan undantag ske.
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1 Riktlinjer 

1.1 Riktlinjer hållbar 
 Tydliga rutiner för inköp/beställningar ska finnas. 

 Vegetariska mellanmål/måltider bör med fördel erbjudas varje dag. 

 Grunden är att utbudet är klimat- och säsongsanpassat. 

 Hallsbergs kommun strävar efter att öka sina inköp av ekologiska 
livsmedel. Detta för att bidra till att 60 % av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska 
livsmedel år 2030, enligt regeringens livsmedelsstrategi.

 Svinnmätningar genomförs regelbundet och produktionen bör 
anpassas därefter. 

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
information och fortbildning inom hållbar mat.

1.2 Riktlinjer hälsosam 

1.2.1 Caféerna på skolor och fritidsgårdar

 Ska erbjuda ett hälsosamt utbud såsom frukt, smörgås, yoghurt, 
mjölk och vatten 

 Sortimentet och öppettider på skolcaféerna ska inte konkurrera 
med skollunchen. 

 Utbud bör bestå av livsmedel som uppfyller kriterierna för 
nyckelhålsmärkning. 

 Besökare ska ges möjlighet att vara med och påverka utbudet.

 Produkter i sortimentet med hög sockerhalt ska minimeras. 
Energidryck erbjuds aldrig. 

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
kontinuerlig fortbildning inom hälsosam mat. 
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1.2.2 Caféerna på fritidsanläggningar och i kommunhuset 

 Utbudet ska underlätta och inbjuda till goda matvanor.

 Den övervägande delen av utbudet bör vara prisvärda och 
hälsosamma måltider, mellanmål och livsmedel. 

 Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas 
kontinuerlig fortbildning inom hälsosam mat. 

1.3 Riktlinjer måltidsupplevelse 
 Bemötandet bland matgäster och personal i caféerna är 

respektfullt. 

 Tydliga trivselregler för skolcaféerna finns utarbetade tillsammans 
med gästerna.

 Caféerna ska ge möjlighet till avkoppling och trevlig samvaro.

1.4 Riktlinjer säker
 Rutin för egenkontroll ska finnas. 

 Personal i servering ska kunna ge information om matens innehåll.
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2 Genomförande 

Alla verksamheter i Hallsbergs kommun har ett gemensamt ansvar för att 
kostpolicyn med tillhörande riktlinjer efterlevs.  Det förutsätter dialog och 
samverkan mellan berörda förvaltningar. 

Kommunen ska följa de gällande nationella riktlinjerna från 
Livsmedelsverket gällande skolcaféerna

 Bra måltider i skolan 
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Elevhälsans medicinska insats

Ärendebeskrivning 
Delegering av ansvar, från nämnden som vårdgivare för elevhälsans medicinska insats, till 
verksamhetschef Madelene Wistrand.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att delegera ansvaret avseende 
ledningssystemet för elevhälsans medicinska insats till verksamhetschef Madelene Wistrand. I 
uppdraget ingår även informationsansvar (HSLF-FS 2016:40) samt anmälningsansvar enligt lex Maria 
till IVO (HSLF-FS 2017:41).

Ärendet 
Elevhälsans medicinska insats är en del av skolans organisation som regleras av Skollagen (2010:800), 
men den är också en del av samhällets hälso- och sjukvård och regleras därför även av Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30). I denna ställs krav på en tydlig ledning som ansvarar för att kraven på 
säkerhet och kvalitet i vården tillgodoses. Skolans huvudman, tillika vårdgivaren, ska med stöd av 
verksamhetens ledningssystem planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. Vårdgivaren är ansvarig för ledningssystemet men kan delegera ansvaret till någon 
inom organisationen, lämpligen verksamhetschef. Vårdgivaren är skyldig att utse en verksamhetschef 
som har det samlade ledningsansvaret (HSL kap 4 §2). 

Vårdgivaren är enligt patienssäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bedriva ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. I kapitel 3 framgår vilket ansvar som vårdgivaren har i detta arbete. 

Vårdgivaren ska fastställa rutiner som säkerställer att denne fullgör skyldigheten att utreda händelser 
som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, och anmäla dessa till Inspektionen för 
vård och omsorg (HSLF-FS 2017:40). Den som är anmälningsansvarig bör ha en sådan ställning i 
organisationen att han eller hon kan överblicka och påverka det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet. 

Vårdgivaren ska ansvara för att det finns en informationssäkerhetspolicy (HSLF-FS 2016:40). Den ska 
ange vårdgivarens övergripande mål för och inriktning på verksamhetens arbete med 
informationssäkerhet i syfte att säkerställa personuppgifters tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet 
och spårbarhet. Vårdgivaren ska utse en eller era personer som ska leda och samordna 
informationssäkerhetsarbetet. Den eller de som utses ska minst en gång om året sammanställa 
information om arbetet till vårdgivaren.  

Bildningsnämnden tillika vårdgivare ger verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insats ansvar 
för: 

 Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
 Det systematiska patientsäkerhetsarbetet (kap 3 PSL 2010:659)
 Anmälningar enligt lex Maria (HSLF-FS 2017:40, HSLF-FS 2017:41)
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 Informationssäkerhetsarbetet (HSLF-FS 2016:40)

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Madelene Wistrand

Förvaltningschef Verksamhetschef elevhälsan
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Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2020

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de 
lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers 
lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Det är 
huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan organisation som driver 
verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna. 
Huvudmannen har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av sina verksamheter.
Skolinspektionen besöker varje huvudman var tredje år. Under 2017 genomförde Skolinspektionen 
den senaste regelbundna tillsynen i Hallsberg. Vecka 6, 2020 påbörjar Skolinspektionen sin 
regelbundna tillsyn.  Bildningsförvaltningen informerar om tillsynen.

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

Ärendet 
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och andra 
organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en 
viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar bland annat om förskola, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. Alla skolor ingår i tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter 
situationen på varje skola. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever 
riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på 
vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens 
granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som 
verksamheterna är skyldiga att följa.  När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör 
myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för 
verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar 
för. Dessutom får de skolor där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget 
beslut, som bara handlar om den skolan. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen position  
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 17 december redovisas inkomna anmälningar om kränkande
behandling till huvudman mellan perioden 2019-11-19 - 2019-12-16.

På beredningsutskottets sammanträde 3 december redovisas också hittills inkomna anmälningar till
bildningsnämnden om kränkande behandling.

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

Ärendet 
Det har inkommit sammanlagt 14 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2019-11-19 - 
2019-12-16.

Sköllersta skola 1 st
Transtenskolan 9 st
Långängskolan 2 st
Folkasboskolan 2 st

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

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev när de lekte. Den 
andra eleven blev arg när det gick den emot och bet den utsatte eleven. Skolan har många vuxna ute 
på rasterna för att trygga eleverna. Vårdnadshavarna är informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Det har skett vid ett par
tillfällen. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavarna är informerade. Mentor
kommer att följa upp ärendet under kommande veckor för att säkerställa att kränkningarna upphör.
Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev när de spelar basket på 
skolgården. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavarna är informerade. 
Mentor kommer att följa upp ärendet under kommande veckor för att säkerställa att kränkningarna 
upphör. Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev vid skoldagens 
början. Den andra eleven kastade en papperskorg i huvudet på den utsatte eleven. Vårdnadshavarna 
är informerade. 

En av anmälningarna handlar om en elev som vid två olika tillfällen blivit hotad av en annan elev. Ena 
gången att den andra eleven skulle slå den utsatte eleven med en pinne och den andra att den skulle 
kasta en jordklump på den utsatte eleven. Samtal har förts med de inblandade eleverna och 
vårdnadshavarna är informerade. Kurator är inkopplad i ärendet. Utredningen är avslutad.
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En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Det har skett vid ett flertal
tillfällen. När den utsatte eleven bad den andra eleven att sluta så började även dennes vänner med 
de verbala kränkningarna. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavarna är 
informerade. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Den utsatte eleven 
råkar stöta till den andra eleven som då blir arg och fysiskt kränker den utsatte eleven. Samtal har 
förts med de inblandade eleverna. Möte med vårdnadshavare har bokats in. Utredningen är 
avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir kränkt av andra elever. Först kallar ett gäng elever 
den utsatte eleven och dennes vänner för skällsord. När eleven reagerar på detta får eleven slag i 
bakhuvudet, ansiktet och över ena örat. Samtal har förts med de inblandade eleverna och 
vårdnadshavarna är informerade. Uppföljningsmöte är inbokat. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som upplever sig bli hotad av en annan elev. En tredje elev 
berättar för den utsatte eleven att den andre eleven sagt att denna ska komma och slå den utsatte 
eleven. Samtal har förts med de inblandade eleverna och vårdnadshavare är informerade. 
Utvecklingsledare och rektor är också informerade om ärendet. Skolan arbetar med att trygga upp 
för eleverna och trygghetsteamet samt elevhälsan är inkopplade. 

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt och fysiskt kränkt av en annan elev efter en 
idrottslektion. Det resulterar i att eleverna hamnar i en konflikt och en tredje elev går emellan. 
Samtal har förts med de inblandade eleverna och deras vårdnadshavare. Utredningen är avslutad.  

En av anmälningarna handlar om två elever som haft en relation som tagit slut. Därefter har den ena 
eleven sagt saker om den andra eleven till kompisar som den andra eleven upplevt kränkande. 
Samtal har förts med båda eleverna och vårdnadshavare är informerade. Kurator är inkopplat i 
ärendet och uppföljningssamtal sker för att se att den kränkande behandlingen upphör. Utredningen 
är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir utsatt för fysiska kränkningar av tre andra elever. 
Det är något som pågått under höstterminen. Den utsatta eleven har fått hjälp av en vän att berätta 
vad som hänt. Samtal har förts med alla inblandade elever. Vårdnadshavare är informerade. 
Uppföljning med den utsatta eleven sker kontinuerligt för att se att den kränkande behandlingen 
upphör. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev, främst via sociala medier 
men även i skolan. Samtal har förts med båda eleverna och deras vårdnadshavare. Det sker också 
kontinuerliga uppföljningssamtal med båda eleverna. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om elever som kommer i konflikt med varandra. En elev upplever sig 
kränkt av en av de andra eleverna. Två elever råkar i fysisk konflikt med varandra och alla tre 
eleverna uttalar olika hot till varandra. Samtal har förts med samtliga elever och deras 
vårdnadshavare. Uppföljning har skett och kommer att ske med de inblandade eleverna för att 
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säkerställa att kränkningarna upphör och att konflikten löser sig. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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