
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

  Bildningsnämnden 

Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga 
 

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare

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)
Martin Pettersson (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 08:30

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ersättare

3. Godkännande av dagordning

4. Anmälan om jäv

5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

2 – Presentation av nya medarbetare Föredragande  08:35

Ärendebeskrivning

Presentation av nya rektorn för förskolorna i Vretstorp och Östansjö Ann-Christine Soting, 
Stocksätterskolans nya rektor Peter Malmström Jonsson och nya biträdande skolchef Jonas 
Bergman Wallin på nämndens sammanträde den 1 oktober.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 92 2019) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde 1 oktober.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

3 - Sydnärke Ungdomsråd 2018-19 
(19/BIN/231)

Föredragande Annika Karlsson 
Juliussen 08:45

Ärendebeskrivning

Sydnärke folkhälsoteam önskar i rollen som samordnare av Sydnärke ungdomsråd redovisa 
sammanfattande dokumentation från 2018-19 för bildningsnämnden Hallsbergs kommun samt 
presentera underlag för fortsatt arbete med ungdomsrådet läsåret 2019-20 och framåt.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 93 2019) 

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 1 oktober.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 1 oktober.

Beslutsunderlag 
 Sydnärke Ungdomsråd 2018-19
 Bilaga 1 - dokumentation dialogmöte 1
 Bilaga 2 - dokumentation dialogmöte 2
 Bilaga 3 - dokumentation dialogmöte 3
 Bilaga 4 - dokumentation elevriksdag
 Bilaga 5 - slutrapport Sydnärkes ungdomsråd 18-19
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

4 - Delårsrapport bildningsnämnden 
2019 (19/BIN/265)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen har låtit upprätta delårsrapport per 31/8 2019 enligt ekonomiavdelningens 
anvisningar. Rapporten biläggs handlingarna senast på nämndens sammanträde den 1 oktober 
2019.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 94 2019) 

Inga handlingar finns ännu att tillgå. Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 1 
oktober.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 1 oktober.

Beslutsunderlag 
 Delårsrapport bildningsnämnden 2019

Expedieras till

Ekonomiavdelningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

5 - Intern kontroll per 31/8 2019 
(19/BIN/51)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar i samband med delårsrapport per 31/8 2019 genomförda interna 
kontroller. Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt 
sätt bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut och att kvalitetssäkra den ekonomiska 
redovisningen samt redovisningen av verksamhetsmått, nyckeltal och att skydda mot fel och 
oegentligheter.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 95 2019) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna återrapportering av 
genomförda interna kontroller per 31/8 2019 enligt bilaga.

Beslutsunderlag 
 Intern kontroll per 31/8 2019
 Internkontrollrapport bildningsförvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

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

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter september 
2019 enligt bilaga. Den ekonomiska uppföljningen sker genom delårsrapport.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 96 2019) 

Inga handlingar finns ännu att tillgå. Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 1 
oktober.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 1 oktober.

Beslutsunderlag 
 Lägesredovisning september
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

7 - Nuvarande hantering av 
skolfrånvaro (19/BIN/266)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen informerar bildningsnämnden om nuvarande rutiner vid skolfrånvaro.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 97 2019) 

Förvaltningschefen föredrar ärendet och presenterar nuvarande rutiner för skolnärvaro. Ärendet 
diskuteras därefter av beredningsutskottet.

Ordförande föreslår ett tillägg i rutinerna för ökad skolnärvaro att "Rektor gör en individuell 
bedömning av varje elev som har en frånvaro över 10%, för att se om eleven behöver gå om ett 
skolår. Detta gäller från och med skolår 1 till och med skolår 8."

Ordförande förslår beredningsutskottet besluta om att informationen till handlingarna samt att 
ovan föreslagna skrivning läggs till rutinerna för ökad skolnärvaro.

Beredningsutskottet beslutar enligt förslag

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna 
samt att lägga till skrivningen "Rektor gör en individuell bedömning av varje elev som har en 
frånvaro över 10%, för att se om eleven behöver gå om ett skolår. Detta gäller från och med skolår 
1 till och med skolår 8." i rutinerna för ökad skolnärvaro.

Beslutsunderlag 
 Information rutiner vid skolfrånvaro
 Rutin för ökad skolnärvaro

Page 8 of 108



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

8 - Lagändringar i skollagen från och 
med juli 2019 (19/BIN/267)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om de lagändringar som berör förskola och skola. Förändringarna 
börjar gälla från och med 2019-07-01.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 98 2019) 

Förvaltningschefen informerar utskottet muntligt om lagändringar som berör förskola och skola 
som trätt i kraft sommaren 2019. Mer information kommer på nämndens sammanträde den 1 
oktober.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Information lag- och regeländringar
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

9 - Delegationsordning för 
bildningsnämnden (19/BIN/260)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Delegationsordningen för bildningsnämnden behöver revideras. Anledningen är bland annat den 
lagändring 1 juli 2019 som innebär att titeln förskolechef försvinner och ersätts med rektor. 
Bildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till delegationsordning för bildningsnämnden, enligt 
bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 99 2019) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna förslag till delegationsordning 
för bildningsnämnden enligt bilaga.

Beslutsunderlag 
 Delegationsordning bildningsnämnden
 Delegationsordning för bildningsnämnden, reviderad 2019

10 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2019-08-27 - 2019-09-30 presenteras på nämndens 
sammanträde den 1 oktober.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

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

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde den 1 oktober redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2019-08-27 – 2019-09-30.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 101 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 2.15 - 2.17
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

12 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

13 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-10-01  

14 – Övriga frågor Föredragande  
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Sydnärke Ungdomsråd 2018-19

3

19/BIN/231
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum 2019-09-05 Dnr:19/BIN/231 

Sydnärke Ungdomsråd 2018-19

Ärendebeskrivning 
Sydnärke folkhälsoteam önskar i rollen som samordnare av Sydnärke ungdomsråd redovisa 
sammanfattande dokumentation från 2018-19 för bildningsnämnden Hallsbergs kommun samt 
presentera underlag för fortsatt arbete med ungdomsrådet läsåret 2019-20 och framåt.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga dokumentationen för 2018-19 till 
handlingarna.

Ärendet 
Utifrån ett tidigare projekt inom ungdomspolitiken år 2015 togs ett initiativ av Sydnärkes 
utbildningsförbund att starta ett gemensamt ungdomsråd. Det grundade sig i en önskan från politiker 
om att skapa permanenta strukturer för att säkerställa en kontinuerlig dialog med kommunernas 
unga, samtidigt som det framkom önskemål från unga om att skapa ett forum för möten mellan unga 
och beslutsfattare. 

Huvudsyftet med ungdomsrådet är att öka inflytande och intresse för politiska frågor hos högstadie- 
och gymnasieelever och är även grundat på det nationella ungdomspolitiska målet; Alla ungdomar 
ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. 
Metoden för att skapa en plattform där unga och beslutsfattare kan mötas baseras på 
delaktighetsmodellen, ett arbetssätt där jämlik dialog är i fokus. 

Från läsåret 2018-19 utökades upptagningsområde då Lekeberg och Kumla beslutade att ansluta sig 
till ungdomsrådet, som i dagsläget är representerat av alla fem kommuner i Sydnärke; Askersund, 
Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.  Representationen i Sydnärke ungdomsråd utgörs av elever från 
högstadie- och gymnasieskolor som är geografiskt placerade i de kommuner som är anslutna till 
ungdomsrådet samt politiker i respektive kommun.  

Under läsåret 2018-19 har fem träffar ägt rum; en uppstart, tre dialogmöten och en elevriksdag. 
Dessa träffar har generat kunskap hos beslutsfattare om hur unga ställer sig till de frågor som 
diskuterats och har lett till erfarenhetsutbyten över kommungränserna mellan unga och 
beslutsfattare. Se dokumentation från respektive träff för mer information (bilaga 1-4), samt 
slutrapport 2018-19 (bilaga 5).

Ekonomi och resurser 

Deltagande kommuner bidrar med 10 000 kronor per år, vilket täcker kostnader kopplade till 
dialogmöten och elevriksdag, t.ex. förtäring, transport, lokaler och eventuella externa föreläsare. 
Sydnärke folkhälsoteam samordnar ungdomsrådets aktiviteter och ekonomi.  

Vidare förväntas deltagande kommuner möjliggöra för deltagande för utsedda representanter från 
högstadieskolorna, samt för politisk representant från Bildningsnämnden. Även tjänstepersoner från 
organisationen kan bjudas in att delta som sakkunniga utifrån sina expertisområden vid tillfälle. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum 2019-09-05 Dnr:19/BIN/231 

Representanterna förväntas delta (enligt preliminärt program nedan) vid uppstartsträff och tre 
dialogmöten, där vardera beräknas till en halvdag, samt i elevriksdagen som är beräknad till en 
heldag. Den politiska representanten från Hallsbergs kommun ingår även i en styrgrupp som träffas 
tre till fyra gånger per år, i två timmar/tillfälle.

Preliminärt program 2019-20

Aktivitet Datum Plats
Uppstart 26 sep 2019 Hallsberg 
Dialogmöte 1 15 november 2019 Laxå 
Dialogmöte 2 24 januari 2020 Lekeberg 
Dialogmöte 3 12 mars 2020 Kumla 
Elevriksdag 22 maj 2020 Askersund 

Styrgruppsmöte Vid behov under året

Sydnärkes folkhälsoteam

Annika Karlsson Juliussen

Folkhälsoutvecklare

Sydnärkes folkhälsoteam

Bilagor
1. Dokumentation från dialogmöte 1
2. Dokumentation från dialogmöte 2
3. Dokumentation från dialogmöte 2
4. Dokumentation från Elevriksdag
5. Slutrapport Sydnärke ungdomsråd 2018-19
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Dokumentation Dialogmöte 1, Sydnärke ungdomsråd 2018-19 
 
Målet med Sydnärke ungdomsråd är att få en regelbunden dialog mellan unga och beslutsfattare i 
aktuella frågor som rör unga, deras liv och omgivning. Ungas åsikter är viktiga och kan bidra till en 
förbättrad ungdomspolitik.  

Den 29 november 2018 träffades Sydnärke ungdomsråd i Fjugesta för dialogmöte 1 på temat 
Skolfrågor, där fokus låg på infrastruktur och arbetsmiljö. Nedan följer dialogen från mötet. På 
dialogmöte 1 deltog 21 elevrepresentanter, 5 politiker, 1 kontaktperson från skolan och 2 
folkhälsoutvecklare från Sydnärke folkhälsoteam.  

Infrastruktur  

Transport  

 Bussarna överfulla 

- Istället för Länsbuss vore det bra med skolbuss (Laxå och Askersund) 

 Bussarna går även för sällan från vissa orter.  

- Får vänta mycket länge ibland för att komma hem  

 Fler bussar från orter till samhällen önskas  

Innemiljö i skolan  

 Ojämn temperatur i klassrummen 

- Kallt ute  kallt i klassrummen 

- Varmt ute  varmt i klassrummen 

Arbetsmiljö  

Lektionstid  

 Mer delaktighet och inflytande på lektioner för elever 

 Extra resurser 

- Inte bra med et klassrum med 35 elever och 1 lärare.  

- Resursen behöver inte ha lärarlegitimation utan finnas med som stöd.  

 Ordning i klassrummen 

-      Alla lärare kan inte samtidigt vara pedagoger, stötta, hålla ordning och ”jaga elever” 

- Det behövs extra-lärare eller extra-resurser i klassrummen.  

- Vi vet om att det är lärarbrist, men det behövs mer resurser. 

 Stökigt på lektioner 

- Borde vara mer insatser för att få det lugnare  

Tobak  
 Tobak på skolan  

- Det borde inte vara någon som röker på skolans område då det luktar rök när rökande 

elever och lärare kommer in i klassrummen 

- Anställda/lärare ska ta mer ansvar när elever röker/snusar.  

- Problem med att det känns som lärarna inte bryr sig.   

- Elever under 18 år får inte röka!  

- Önskas mer kontakt mellan lärare och föräldrar när elever använder tobak 
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Skolmat  
 Fler alternativ i matsalen 

-      Använd mindre ”läskiga” ord i matsedeln och mer ord som alla förstår  

- Det borde vara färsk fisk istället för fryst 

- Ska inte ljuga om maten (ex säger att det är en annan sorts fisk än vad det är) 

- Salladen önskas vara separat istället för hopblandat 

Studie- och yrkesvägledning  
 Mer information om framtidsmöjligheter 

-      Mer praktik för att se vad yrken innebär  

- Mer information om hur utbildningarna ser ut  

- Det önskas mer information om minnes- och studietekniker 

Kunskap om diagnoser  
 Mer kunskap önskas för att kunna förstå varandra bättre  

- T.ex. Skulle Föreläsning om diagnoser (ADHD, autism, diabetes) vara bra 

Mobiler 

 Mobiler 

-      Risk att de blir skadade när de samlas in innan lektion 

- Mobiler stör på lektioner, men måste vara säkrare när man lämnar in dom 

 

Länkar och tips 

Länstrafiken synpunkter/frågor  

http://lanstrafiken.se/kundservice/ 

Frågan om bussar ligger egentligen hos Länstrafiken och om ni använder länken över för att kontakta 

dem med era synpunkter.  

Skolmat 

När det gäller maten, lyft det lokalt på skolorna. 

Elevråd/matråd kan be om att få träffa kostchef eller koststrateg på skolan/kommunen för att få mer 

information.  

Innemiljö  

Varmt och kallt, lyft frågan på skolan med vaktmästare eller miljöansvarig. 

Kunskap om diagnoser 

Fråga elevhälsan om information finns som ni kan ta del av. 

Tobak  

Prata med elevhälsan alt. rektor om er skolas tobakspolicy och insatser i frågan.  
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Dokumentation Dialogmöte 2, HBTQ och Normer 
Sydnärke ungdomsråd 2018-19 
 
Målet med Sydnärke ungdomsråd är att få en regelbunden dialog mellan unga och beslutsfattare i 
aktuella frågor som rör unga, deras liv och omgivning. Ungas åsikter är viktiga och kan bidra till en 
förbättrad ungdomspolitik.  

Den 24 januari 2019  träffades Sydnärke ungdomsråd i Kumla för dialogmöte 2 med temat HBTQ och 
normer. På dialogmötet deltog 22 elevrepresentanter, 4 politiker, 1 rektor och 2 folkhälsoutvecklare 
från Sydnärke folkhälsoteam.  

Dagen inleddes med en föreläsning om HBTQ och normer med Stina Odlingson från Örebro 

Rättighetscenter som följdes av en dialog på temat. Dialogen genomfördes genom en version av 

metoden World Café, där korta diskussioner i olika frågor länkade till temat hölls. Nedan följer en 

sammanfattning av det som kom upp på dialogen. 

HBTQ-normer   

Hur kan vi göra för att inte förstärka de normer som finns? 

- Sprida information   

- Inkludera alla människor  

- Alla är lika värda, oavsett läggning  

- Se sina egna fördomar  

- Våga säga ifrån  

- Visa att det är okej att alla är olika och att ingen är fel  

- Inget är rätt och inget är fel när det gäller sexuell läggning och könsidentitet  

- Säga ifrån när något är fel 

- Sluta använda ord som är kopplade till HBTQ-spektrat som skällsord  

- Utbildning och kunskap behövs i alla led (lärare, elever, föräldrar, ledare på fritidsaktiviteter)  

- Slå hål på fördomar  

- Bort med machokulturen  

- Försöka att inte vara fördomsfull 

- Acceptera ALLA 

- Ha inte förväntningar på personer t.ex. Hetero-normen, Cis-normen 

- Gör något litet till att börja med för att hjälpa till, sedan jobba dig upp till något större  

- Respektera varandra  

- Först ändra på dig själv, sen sprid kunskapen vidare i kompisgängen  

- Mer föreläsning om HBTQ i skolan  

- Mer kunskap behövs  

- Civilkurage – säga ifrån  

- Tänka på hur en uttrycker sig 
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Skolmiljö (HBTQ-normer) 

Vilka normer finns på skolorna och hur arbetas det med dem? 

- Kunskap om HBTQ finns inte hos alla i personalen på skolorna  

- Alla får inte de resurser de behöver 

- Lärarna utgår ifrån att alla är tjej/kille 

- Neutrala omklädningsrum (inte tjej/kille) saknas på vissa skolor  

- Svårare att ”komma ut” på vissa gymnasieprogram 

- Att inte orka bry sig alltid (om skällsord etc.), gäller både elever och lärare  

- Miljön förbättras och är på rätt väg 

- Finns inte omklädningsrum för transpersoner 

- Idrottslektioner är viktiga i denna aspekt, kategorisera inte människor utifrån kön  

- Skolmiljön är inte anpassas eter alla men det kanske inte går till 100 %  

- Flera bås i omklädningsrummen  

- Gemensamma toaletter (könsneutrala) 

- Dela inte upp i grupper tjejer och killar (de som inte känner tillhörighet blir utpekade och känner 

sig utanför) 

- Skolmiljön är bra men lärare och elever är de som får se till så ingen mår dåligt  

- Alla skolor bör ha likabehandlingsplaner  

- Traditionella traditioner som lucia, ska vi ha dom?  

Attityder och värderingar  

Vilka attityder och värderingar finns i samhället (och hur kan vi jobba med dem)?  

- Allas lika värde och rätten att vara sig själv 

- Macho killar och ”duktiga” tjejer 

- De existerande attityderna och värderingarna som finns är inte normbrytande 

- Positiva: alla människors lika värde, glad och bra attityd. Negativa: Dömer andra, har förutfattade 

meningar, inte tacksam för de man har.    

- Machokulturen och Locker room talk (Både på skolan och på fritiden) 

- Transsexuella behöver inte ge något bevis på sin identitet, samma gäller alla inom HBTQ-spektrat  

- Bättre acceptans  

- Män ska inte gråta 

- Kvinnor ska ha långt hår 

- Fördomar (t.ex. Utseende)  

- Vårdat språk  

- Politiken ska engagera sig i HBTQ-frågorna 

- Många är positiva till HBTQ 

- Rädsla att bli lämnad av vänner (HBTQ-personer) 

- Män/killar pratar inte om problem  

- Fler män tar självmord 

- Homosexuella killar svagare än ”heterokillar” (en fördom) 

- Finns en negativ attityd/värdering i samhället att identifiera sig utanför normen  

- Om en är normbrytande blir förvirrande för omgivningen hur man ska bete sig 

- Coolt att komma ut, men det får konsekvenser  

- Rädsla att föräldrar inte ska acceptera det   

- Varje dag på skolan är en blandning av rasistiska och homofobiska ord och värderingar  
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Språk  

Språkets betydelse  

- Våga säga ifrån (när språket är kränkande)  

- Tänka på vad man säger och hur man utrycker sig  

- Politiskt korrekt språk  

- Ta hänsyn till att ord kan göra ont  

- Ordmissbruk  

- Anta inget och ha inga fördomar  

- Använd inte ”bög” som skällsord  

- Man ska inte använda kränkande ord 

- Ansvaret för ett bättre språkbruk ligger på en själv, men alla måste hjälpas åt 

- Neutralisera språket 

- Funktionsnedsättningar  

- Språkförbristningar  

- Undvik att definiera folk till kön  

- Litet ordförråd – många saknar ord  

- Svårt att veta om människor använder skällsord eller om de står för värderingen 

- Våga säga ifrån, men det är svårt, vill inte bli utsatt själv 

- Det pratas inte tillräckligt om språkbruk (på skolan och på fritiden) 

- Det används olika språk i olika grupper 

- Ifrågasätt varför: fråga t.ex. hur menar du?  

Inkludering  

Vad kan vi göra för att vara mer inkluderande? 

- Att ALLA!!! Ska ha samma rättigheter (homo/hetero/trans etc.) 

- Sluta tänka negativt, inte vara taskig  

- Försöka sätta sig in i den ”utsatta” personens situation  

- Mer kunskap om HTBQ, kunskap är makt! 

- Fixa könsneutrala omklädningsrum och toaletter 

- Låta alla få utbildning om just HBTQ (Lärare, föräldrar, elever och fritidsledare) 

- Umgås även med dina HBTQ+ vänner 

- Behandla HBTQ+ människor som man behandlar övriga människor  

- LYSSNA på alla! Och låt alla få sin röst hörd  

- Fler får utbildning för grunderna i HBTQ och normer för att inte döma  

- Känna delaktighet och inte för kontrollerad  

- Säga ifrån även om det är svårt och tänka efter själv vad man säger  

- Respektera varandra  

- Man får inte frysa ut andra personer 

- Använd ett bra kroppsspråk  

- Sprid information  

- Anpassa så alla kan vara med, ju fler desto roligare! 

- Våga fråga  

- Stå emot fördomar 
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Tips och länkar  

Likabehandlingsplan och trygghetsplan 

- Finns på respektive skola, fråga elevhälsan eller rektor efter den som gäller för just er skola.  

Örebro rättighetscenter  

Hemsida 

http://rattighetscenter.se/wordpress/ 

 

Ordlista 

http://rattighetscenter.se/wordpress/ordlista/ 

 

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter)   

Hemsida  

https://www.rfsl.se/ 

 

HBTQ fakta och tips  

https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/ 

 

UMO  

Hemsida  

https://www.umo.se/ 

 

Lästips  

https://www.umo.se/jag/ 

 

https://www.umo.se/vald-och-krankningar/diskriminering/ 
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Dokumentation Dialogmöte 3, Ungas psykiska hälsa  
Sydnärke ungdomsråd 2018-19 
 
Målet med Sydnärke ungdomsråd är att få en regelbunden dialog mellan unga och beslutsfattare i 
aktuella frågor som rör unga, deras liv och omgivning. Ungas åsikter är viktiga och kan bidra till en 
förbättrad ungdomspolitik.  

Den 21 mars 2019  träffades Sydnärke ungdomsråd i Hallsberg för dialogmöte 3 med temat ungas 
psykiska hälsa. På dialogmötet deltog 14 elevrepresentanter, 4 politiker, 1 rektor och 3 
folkhälsoutvecklare från Sydnärke folkhälsoteam.  

Dagen inleddes med en föreläsning om psykisk hälsa med Amanda Backlund från Sydnärke 

folkhälsoteam som följdes av en dialog på temat. Dialogen genomfördes genom en version av metoden 

World Café, där korta diskussioner i olika frågor länkade till temat hölls. Nedan följer en 

sammanfattning av det som kom upp på dialogen. 

Ungas psykiska hälsa  

Vad är hälsa för dig? Vad behöver du för att må bra?  

- Hälsa är hur man mår 

- Bra hälsa=socialt bra och motion  

- Stöttande familj  

- Bra umgänge 

- Äta, träna 

- Motion 

- Att inte prokrastinera för mycket t.ex. genom tv-serier och spel  

- Äta tre mål om dagen, äta vid ordentlig tid och följa tallriksmodellen  

- Vad som påverkar: vara produktiv, träna, plugga, vara social, ha roligt på fritiden  

- Att det känns som att man har ett mål  

- Bra självkänsla 

- God sömn  

- Känna sig frisk och att man mår allmänt bra  

- Att ha någon att vara med i skolan och utanför  

- Vara med kompisar 

- Ingen stress  

- Gud 

- Inget bråk hemma  

- Skolmiljön (rent, mindre stress)  

- Musik  

- Att vara pigg  

- Vila  

- Aktiv livsstil  

- Tydliga rutiner  

- Omringad av personer som lyfter en  

- Ha någon som lyssnar när man är i behov att prata 

- Både psykiskt och fysiskt välbefinnande  
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- En kram ibland 

- Skolan  

- Bli accepterad  

- Bekräftelse och känna sig omtyckt 

- Något jag älskar   

Vad tror du är anledningen till att ungdomar mår psykiskt dåligt?  

- Klimatet  

- Krig 

- Fjortisperioden (mer lättpåverkad) 

- Sociala medier (nätmobbning, uppmärksamhetssökande, introvert)  

- Puberteten (alla förändringar, vill vara i centrum, mkt normer, nya känslor, svårt med 

identitet) 

- Allt är nytt  

- Att leva upp till normer  

- Det är ett annat språk nuförtiden  

- Problem hemma (t.ex. skilsmässor och sjukdomar) 

- Bry sig mindre men ibland för mycket  

- Anonymitet online  

- Reklam 

- Skolan (höga krav, inga riktiga mål, stressen som kommer med det) 

- Samhället och dess normer  

- Mobbning  

- Vi försöker vara varandras skuggor 

- Stress till att hinna allt (skola, träning) 

- Hur man ska vara, tänka och se ut  

- Stress i skolan (4 prov på en vecka, förutsättningar att komma in på gymnasiet, fokus på 

skola som kan påverka umgänget) 

- Grupptryck (att försöka passa in) 

- Jobbigt hemma (dåliga relationer, kanske inte har ett hem, ekonomiskt jobbigt, sjukdom och 

dödsfall)  

- Vet inte vem man är (gör saker för att vara någon annan)  

- Krav på sig själv (t.ex. skolarbeten, arbetar för mycket=dålig sömn, om man ej lyckas= mår 

dåligt)  

- Ideal (utseenden, märken på kläder, smink)  

- Dålig tidsplanering  

- Krav: Skolan, fritid, föräldrar och kompisar  

- Familjesituationen  

- Sociala medier 

- Psykisk hälsa tas oseriöst  

- Otydliga mål  
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Varför tror du fler rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande?  

- Det är lättare att berätta för andra om sina problem  

- Man vet vad det är och vill söka hjälp  

- Det är Ok att må dåligt  

- Samhället har höga krav hur man ska vara  

- Normerna i samhället säger/tycker att man alltid ska vara glad men inte annorlunda 

- Sociala medier visar upp en bild på det ”perfekta” idealet, hur man ska se ut osv.  

- Internet, fler som pratar om det  

- Fler rapporterar och tar upp det med personer man är trygg med  

- Fördel med social medier är att man kan pratat om negativa saker på ett enkelt sätt  

- Högre social acceptans  

- Visa sårbarhet är OK  

 

Vad skulle behöva förändras i samhället för att vända trenden?  

- Att lära sig skilja på roll och person  

- Istället för att skriva på sociala medier, prata face-to-face  

- Prata mer om det med vänner  

- Att man får hjälp! 

- Stöd, från vuxna och vänner  

- Alla ska tänka på vad man säger och tänk på att det kan påverka hur en annan känner sig  

- Att kompisar hjälper den som mår dåligt, genom att söka eller gå med till någon som kan 

hjälpa  

- Våga ta hjälp och våga lita på hjälpen! 

- Att det lärs ut och pratas mer om hur man mår och att det är OK att må dåligt och att man 

kan vara den man är  

- Stänga alla sociala medier eller omvandla de till annorlunda plattformar 

- Ta bort anonymitet på sociala medier  

-  Ta bort skönhetsfilter 

- Gör så att bevis kan samlas t.ex. på snapchat  

- Få bort normen kring objektifiering  

- Känns som skolor tar upp det för att de måste och inte för att de vill hjälpa 

- Bli medveten om vad man säger och utrycker sig  

- Tycker inte trenden behöver vända, det är bra att folk vågar säga att de mår psykiskt dåligt  

- Visa mer sårbarhet  

- Vara mer öppen  

- Snabbare ingång till vård  
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Vad skulle ni önska för insatser/projekt för att öka den psykiska hälsan?  

- Öka kommunikationen lärare emellan så det inte blir någon stress att prov hamnar på 

samma dag  

- Det ska finnas någon annan att prata med än kuratorn  

- Färre läxor 

- Längre lunch så man inte struntar i lunchen  

- Uppmuntra till att prata angående sin väns mående  

- Hellre längre skoldagar och fler raster så man hunner varva ner efter lektionerna  

- Utbildning för både lärare och elever  

- Högre budget för psykisk vård 

- Obligatoriska samtal med elevhälsan på högstadiet  

- Statligt stöd för fler arbetande inom psykisk-hälsa- området  

- Uppmärksamma värdsdagen för psykisk hälsa på alla skolor  

- Mer föredrag om ämnet i skolan  

- Fler universitetsplatser på psykologutbildningen  

- Prata mer om allt som rör den psykiska hälsan  

- Ta ut folk som är utbildade inom psykisk hälsa och låt dom utbilda om det  

- Få människor som känner sig utanför med i gemenskapen  

- Elevgrupp mot mobbning, psykisk hälsa mm.  

- Det ska finnas fler elevgrupper som går runt och pratar om psykisk hälsa osv.  

- Dela upp läxorna jämt över veckorna  

Vilket ansvar har skolan för ungdomars psykiska hälsa?  

- Inte stressa eleverna  

- Samordna tentor så de inte är på samma vecka/dag  

- Prata och hjälpa eleverna  

- Stabil lärarsituation  

- STORT ansvar  

- Känna sig trygg i skolan och prata mer om allt som rör psykisk hälsa 

- Mår man inte bra i skolan så mår man inte bra utanför skolan (och tvärt om)  

- Enkäter är ett bra sätt för skolan att får en uppfattning om hur eleverna mår och hur det är 

på skolan  

- Uppmuntra till att lyfta svåra saker till elevhälsan och få stöd att gå dit  

- Uppmuntra till mer rörelse inom idrott och hälsa  

- Skapa en lugn måltidmiljö (samt laga god mat)  

- Schemaläggningen av lunchraster  

- Elevhälsan borde komma ut mer bland eleverna  

- Välja fram rätt budskap – fokusera på tips hur man mår bra istället för att sluta med det och 

gör inte det etc. 

- Lärare behöver fortbildning/kunskaper som psykisk ohälsa och bemötande 

- Låta en vara (vill vara för sig själv ibland)   

- Lärare måste se mer ur elevens perspektiv – att man mår dåligt räcker inte för få åka hem, 

måste i stället ljuga för att få åka hem om man inte vill säga sanningen/sitt problem 

- Tillgänglighet till kurator/mentor/elevhälsoteam som man kan lita på/vara trygg med  

- Att lärarna behandlar eleverna med respekt  
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Tips och länkar  
 

Elevhälsan  

Finns på alla skolor, kolla upp hur det är just på din skola.  

Ungdomsmottagningen Hallsberg  

Hemsida 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/For-dig-som-ar-

ung/Ungdomsmottagningen-Region-Orebro-lan/Hallsbergs-Ungdomsmottagning/ 

 

1177 Vårdguiden  

Alla kan ringa 1177 och få råd om vård  

Hemsida 

https://www.1177.se/ 

 

UMO (ungdomsmottagningen online)  

Hemsida  

https://www.umo.se/ 

 

Tips på fler ställen att få stöd från 

https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-du-mar-

daligt/ 

Bris   

Hemsida 

https://www.bris.se/ 

 

Poddar 

Ångestpodden – tar upp tankar och funderingar som många har, men inte vågar prata högt 

om 

UMO-podden – tar upp bl.a. om kroppen, kärlek, vänskap, att må dåligt, att känna sig 

utanför 

Helt Okej – fyra podavsnitt som skapar debatt och förståelse för livets upp och nedgångar 

Tiliapodden – ungas psykiska hälsa. En frizon från samhällets normer, krav och ideal 

App 

Safe place (Rädda barnen)  
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Dokumentation Elevriksdag 
Sydnärke ungdomsråd 2018-19 
 
Målet med Sydnärke ungdomsråd är att få en regelbunden dialog mellan unga och beslutsfattare i 
aktuella frågor som rör unga, deras liv och omgivning. Ungas åsikter är viktiga och kan bidra till en 
förbättrad ungdomspolitik.  

Den 9 maj 2019 anordnade Sydnärke ungdomsråd en elevriksdag i Kumla. Totalt deltog 49 unga och 

29 beslutsfattare (politiker och tjänstepersoner) från kommunerna. Elevriksdagen inleddes med en 

föreläsning av Sveriges elevkårer om ungas delaktighet och inflytande följt av gruppdiskussioner 

utifrån sex olika teman som valdes vid uppstart; Skolfrågor, HBTQ och normer, ungas psykiska hälsa, 

ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), ungas fritidsaktiviteter och ökad fysisk aktivitet. 

Sakkunniga fanns vid varje tema och höll i diskussionerna där Alléskolans elevhälsoteam, Sydnärke 

folkhälsoteam, ANDT-samordnare, Örebro läns idrottsförbund, Örebro rättighetscenter, koststrateg, 

rektor och ledningsresurs fanns representerade.  

Nedan följer några punkter som kom upp eller diskuterades, varje tema hade olika upplägg så 

dokumentationen under varje tema varierar därefter.  

Skolfrågor 
Punkter kring arbetsmiljö som diskuterades  

- Luftkonditionering  

- Vikaresituationen 

- Stökigt på lektionstid 

- Lärare som luktar rök, det blir att man inte vill ha hjälp pga. lukten  

- Dålig ventilation i klassrum  

- Mobiler på lektionerna (Laxå har att de inte får ha mobil under dagen) 

- På Skogstorp får man inte ha mobil på lektionerna men på Kumlaby får man det  

- Datorer och mobiler används på fel sätt i klassrummen  

- Mobbning hur ska man jobba?  

- Aktiviteter på rasterna  

- Duschbås för ombyte borde finnas  

- Tillåt mobiler på raster  

- Rökförbudet, STRÄNGT!  

- Skor inomhus 

- Strängare regler  

- Skoltidning vore bra 

- Nikotinpolicy och rökning  

- Betyg för beteende  

- Hur skulle lärare kunna hjälpa eleverna att lyckas i skolan?  

Punkter kring schema som diskuterades  

- Oftast fullt i matsalen  

- Kort lunchtid, längre behövs  

- Hur tänker man när bussen till skolan kommer försent och man får frånvaro?  
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- Tid mellan lektionerna – hinner inte till idrott t.ex. eller byta om efter  

- För korta raster  

- Hur många håltimmar är det Ok att ha under en dag?  

- Lärarna ska hålla sina tider  

Punkter kring bussar som diskuterades  

- Fler bussar och bussturer 

- Busschaufförer kör snabbt och farligt   

- Busstiderna är inte synkade med tågtiderna och går dåligt på kvällarna. Kan man även minska 

koldioxidutsläppen så fler tar bussen till jobb etc.?  

Punkter kring resurser som diskuterades  

- För många elever på en lärare 

- Vikariebrist   

- Finns inte resurser i alla klasser som behöver det  

- Lärarbristen 

Punkter kring skolmat som diskuterades  

- Specialkost, varför finns det bara ett alternativ? Och varför får man annan maträtt än de 

andra?  

- Önskas bättre kvalitet på skolmaten/bättre tillagad lunch 

- Matsedelsord – förklara bättre vad maten är  

- Maten är anpassad för vuxna och inte för barn, för mycket blandningar  

- Presentationen av maten  

- Maten blir i stort sätt bara sämre  

- Frukt varje dag vore bra 

HBTQ och normer  
Förslag till vad som behövs/vad som önskas samt reflektioner  

- Heteronormen är väldigt stark  

- ”Dom av oss”, ett bra uttryck för att vara inkluderande och inte skapa vi och dom känsla  

- Skolmiljön, vikten av tre omklädningsrum, civilkurage och att säga ifrån. 

- Många förstod hur ett tredje omklädningsrum var bra för alla. Det var också vissa skolor som 
redan hade infört ett. Det blev tydligt vilka skolor som hade diskuterat frågorna nyligen och 
vilka som inte hade gjort det. Vissa var väldigt insatta i frågorna. 

- Fortsätt diskutera dessa frågor.  
- I inledningen med varje grupp körde vi en pronomenrunda, vilket var ovanligt för många, 

men viktigt. Det skulle ni också kunna fortsätta med, så att en får ”öva” i att fråga om 
pronomen. Lika naturligt som en frågar efter namn. 
 

Ungas psykiska hälsa  
Påverkar hälsan negativt  

- Krav: Skolan, fritid, föräldrar och kompisar  

- Samhället och det sociala har stor påverkan på den psykiska hälsan  

- Stress kring skolan, ska man redan i sjuan börja tänka på gymnasiet?  

- Social medier  

- Relationer hemma  
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Vad behövs för att må bra  

- Bra relationer är viktigt  

- Familj  

- Vänner  

- Husdjur  

- Sömn  

- Mat  

- Fysik aktivitet  

- Ha roligt  

ANDT 
Förslag till vad som behövs/vad som önskas samt reflektioner  

- Mer kunskap om ANDT behövs t.ex. om risker  

- Policys kring ANDT ska följas  

- Det är jobbigt att lärare röker, de luktar och man vill inte ha hjälp pga. det  

- Det är inte bara den som röker som blir utsatt utan de som är runt om också  

- Använd idrott och hälsa för att parat om ANDT  

- Lärare bry sig mer om att man har skor på sig inomhus än rökning och snusning  

- Se till att regler kring ANDT följs bättre i skolan  

- Skolans ansvar att se till att de inte röker på skolgården   

Ungas fritidsaktiviteter  
Förslag till vad som behövs/vad som önskas 

- En plats där alla kan vara på kvällarna 

- Fixa bättre bussar, mer bussar och tider för bussar  
- Viktigt med en bra samanhållning  

- En spontanpark på ICA-sidan av Hallsberg  

- Tillgänglighet och kunskap om fritidsaktiviteter  

- Någon typ av bidrag till sporter som är dyrare 

- Caféer och aktiviteter där det inte finns något att göra 

- Bättre fritidsgård i Kumla, eftersom den bara är stökig  

- Bättre utbud i caféer  

- Mer sporter och lag 

- Swish borde finnas i kommunerna  

- Fritidsgårdens öppettider förlängs  

Ökad fysisk aktivitet  
Anledningar till varför man inte är fysiskt aktiv 

- Kanske bara tränar för utseendet och då kan det gå för långt.  
- Saknar motivation, behövs mer  
- Man kan överträna sig själv  
- Mer aktivitet önskas närmare Laxå  
- Billigare för yngre  
- Alla tekniska prylar får oss att bli mindre fysiska 
- Om man inte är lika bra på någon sport kan man bli utstött  
- Många sporter är mest populära för killar. Många tjejer kanske inte vågar börja med den 

sport de vill pga. att det oftast är bara killar och de anser nog att det blir tråkigt pga. det  
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Motiv till varför man ska vara fysiskt aktiv 
- Man blir piggare och gladare och man kan jobba bättre i skolan 
- När man tränar tänker man inte på det negativa 
- Visa människor ditt intresse och prata om det. Visa på att intresset är kul så de också kan inse 

att det är kul och få intresse för det 
- Mer aktivitet bidrar till bättre koncentration 

 
Hur kan idrottsföreningar öka den fysiska aktiviteten 

- Ge möjlighet för ungdomar som är lite äldre att börja inom någon idrott  
- Kostanden är för hög för t.ex. ridning 
- Tvungen att byta lag och slutade för att jag inte var bekväm längre 
- När idrotten blir för seriös orkar man inte 
- Den ekonomiska delen för att delta är för hög, många kan inte delta 
- Fler lokala fritidsaktiviteter 
 

Tips hur man kan öka den fysiska aktiviteten själv 
- Ta det lugnt i början sen gör mer 
- Lyssna på musik så man blir taggad 
- Ta dig själv till skolan t.ex. cykla, gå eller springa  
- Prova-på olika sporter så man ser om de är kul och blir inspirerad  
- Ta del av idrottslektionerna 
- Vara aktiv med sina kompisar  
- Gå ut med en hund eller annat husdjur  

 
Vad kan skolan föra för att öka den fysiska aktiviteten 

- Slå inte ihop klasser på idrottslektionerna  
- Mer planerade lektioner, hitta nya roliga aktiviteter som kan motivera eleverna  
- Idrottslärare ska vara schyssta mot alla, även mot de som inte är bäst 
- Ha höj- och sänkbara bord i skolan  
- Puls i skolan  
- Mer idrott i skolan 
- Längre raster så man hinner gå ut  
- Mer reklam om olika föreningar och mer info om hur man ska göra  
- Anpassa idrottslektionerna efter vad eleverna vill göra  
- Skolan gör mycket bra   
- Temadag med fokus på fysisk aktivitet 
- Skol IF 
- Mer blandat mellan tjejer och killar  
- Fler idrottsdagar  

 
De konkreta förslag som kom fram med fokus på hur skolan kan jobba med att öka den fysiska 
aktiviteten var: Allt från att göra omklädningsrummen bättre (duschbås), idrottslektionerna mer 
inkluderande (ambitionsanpassat och ej resultatinriktat, varierade aktiviteter), ökade möjligheter till 
fysisk aktivitet under skolans hela dag (stå-bord i klassrummen, längre raster mellan lektioner så att 
eleverna hinner ut, pulspass mm). 

 

Även de åsikter om hur idrotten kan öka den fysiska aktiviteten bekräftar den utmaning som idrotten 

står inför (alla får vara med, att som äldre ungdom få vara med osv).  
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Slutrapport Sydnärke Ungdomsråd 
2018-19

Bakgrund  

Utifrån tidigare projekt inom ungdomspolitik togs 

ett initiativ av tre kommuner i Sydnärke att starta 

ett gemensamt ungdomsråd för Sydnärkes unga. 

Det grundade sig i en önskan från politiker om att 

skapa permanenta strukturer för att säkerställa en 

kontinuerlig dialog med unga, samtidigt som det 

framkom önskemål från unga att skapa ett forum 

för möten med beslutsfattare. Från 2018 har 

ungdomsrådets upptagningsområde utökats och 

består nu av alla fem kommuner i Sydnärke; 

Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.  

Mål och syfte 

Målet är att bibehålla den plattform som skapats 

för en kontinuerlig strukturerad dialog mellan unga 

och beslutsfattare i Sydnärkes kommuner. 

Ungdomsrådet syftar till att öka intresset för 

demokratiska processer, att öka ungas delaktighet 

i beslutsprocesser samt att beslutsfattare i högre 

grad kan ta del av ungas åsikter. Likaså ska 

ungdomsrådet leda till ett erfarenhetsutbyte över 

kommungränserna mellan unga och beslutsfattare 

och att de lokala arbetsformerna för delaktighet 

därmed utvecklas.  

Metod 

Metoden för plattformen där unga och besluts-

fattare kan mötas bygger på delaktighetsmodellen 

där dialogen är i fokus. Ungdomsperspektivet och 

jämlikhetsperspektivet ligger som grund för alla 

aktiviteter inom ungdomsrådet.  

Deltagare  

Deltagare är elever från alla högstadie- och 

gymnasieskolor i de fem kommunerna samt 

beslutsfattare (förtroendevalda och tjänste-

personer). Beslutsfattare som under 2018-19 

deltagit på dialogmötena har varit lokala politiker 

från medverkande kommuner som sitter i 

Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden 

samt Kultur- och fritidsnämnden. Dessutom har en 

rektor från gymnasieskolan samt representanter 

från Sydnärke folkhälsoteam deltagit. När specifika 

frågor diskuterats har sakkunniga tjänstepersoner 

bjudits in till dialogen.  

Aktiviteter 2018-19 

Inom projektet har tre huvudaktiviteter genom-

förts; uppstart, dialogmöten och elevriksdag.  

Antal deltagare vid aktiviteter 

Aktivitet  Antal unga Antal beslutsfattare 

Uppstart 54 11 
Dialogmöte 1 21 8 
Dialogmöte 2 31 7 
Dialogmöte 3 17 8 
Elevriksdag  49 29 

 

Uppstart  

Vid en inledande träff deltog representanter för 

elevråd/elevrådsstyrelser på de aktuella skolorna i 

Sydnärke. Under träffen röstade de fram teman 

som sedan diskuterades på dialogmötena och 

elevriksdagen.  

Dialogmöten 

Under året har tre dialogmöten med Sydnärke 

ungdomsråd och beslutsfattare genomförts. Varje 

möte har haft ett tema som bygger på några av de 

områden som röstades fram på uppstarten; 

Skolfrågor, HBTQ och normer samt ungas psykiska 

hälsa. 

Dialogmöte 1 – tema skolfrågor 

Klicka här för att läsa dokumentationen från 

dialogmöte 1! 
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Kontakt samordnare Sydnärke ungdomsråd 

Annika Karlsson Juliussen, Folkhälsoutvecklare, Sydnärke folkhälsoteam 
annika.karlsson.juliussen@lekeberg.se  

Tel: 0585-489 51 

 

Dialogmöte 2 – tema HBTQ och normer  

Klicka här för att läsa dokumentationen från 

dialogmöte 2! 

Dialogmöte 3 – tema ungas psykiska hälsa  

Klicka här för att läsa dokumentationen från 

dialogmöte 3! 

För dig som inte läser rapporten digitalt finns all 

dokumentation att hitta på Lekeberg.se under 

fliken folkhälsa.  

Elevriksdag  

Elevriksdagen inleddes med en föreläsning av 
Sveriges elevkårer om ungas delaktighet och 
inflytande. Därefter hölls gruppdiskussioner 
utifrån sex olika teman som valdes vid uppstart; 
skolfrågor, HBTQ och normer, ungas psykiska 
hälsa, ANDT (alkohol, narkotika, dopning och 
tobak), ungas fritidsaktiviteter samt ökad fysisk 
aktivitet. Elever och politiker roterade för att 
diskutera alla teman. 

Sakkunniga från olika organisationer deltog under 
dagen. Alléskolans elevhälsoteam, Sydnärke 
folkhälsoteam, ANDT-samordnare, Örebro läns 
idrottsförbund, Örebro rättighetscenter, kost-
strateg, rektor och skolledningsresurs fanns 
representerade vid de olika temastationerna.  

Utvärdering   
Utvärdering genom menti.com har genomförts 

efter varje aktivitet. Det som lyser igenom i 

utvärderingarna är att deltagare överlag tyckt att 

tillfällena har varit bra och att det genererat 

kunskap.  

Andel som svarat bra eller mycket bra på frågan: 
Vad är ditt helhetsintryck av dagen?  
Aktivitet     %    Antal svarande  

Uppstart      80   30 
Dialogmöte 1     91  23 
Dialogmöte 2     88  17 
Dialogmöte 3     94  16 
Elevriksdagen      87  52 

 

 

 

Word Cloud från dialogmöten  

Här följer två Word Clouds som generades genom 

att deltagare svarade på frågan Vad tar du med dig 

från dagen?  

Dialogmöte 2 

 

 

Dialogmöte 3 

 

Ekonomi 
Varje kommun samt Alléskolan finansierar 

ungdomsrådet med 10 000 kr/organisation och år. 

Finansieringen täcker lokalkostnader, förtäring, 

externa föreläsare och transport i samband med 

träffarna.  

Framtiden  

Ungdomsrådet startar igen till läsåret 2019-20 för 

att möjliggöra dialog mellan beslutsfattare och 

unga samt utveckla plattformen. Syftet att utöka 

ungas delaktighet i beslutsprocesser kvarstår inför 

nästa år. 
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1 Väsentliga händelser

Bildningsnämnden kämpar fortfarande med utmaningen att antalet barn och 
elever ständigt ökar i kommunens förskolor och skolor. Den nya förskolan som 
står klar på norr i Hallsbergs centralort kommer att lösa en del av problematiken i 
det korta perspektivet. Det gör att vi kan lämna en del tillfälliga lösningar samtidigt 
som utrymmen frigörs för skolverksamhet på Stocksätterskolan. I Pålsboda och 
Vretstorp börjar läget när det gäller förskoleplatser vara allt mer kritiskt. I 
Vretstorp används Kristallkyrkans lokaler som en tillfällig förskolelokal och i 
Pålsboda har delar av fritidshemsverksamheten flyttat till Folkets hus för att ge 
plats åt förskolan. Under hösten beräknas läget för Pålsbodas förskolor att bli än 
mer problematiskt då antalet barn fortsätter att öka. Det finns dock en del förslag 
på enklare ombyggnationer som skulle kunna förbättra miljön för förskolans barn 
och personal i Pålsboda.

Hallsbergs kommun är en av tre kommuner som ingår i en satsning för att höja 
utveckla matematikundervisningen i skolår f-3. Satsningen leds av SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) med stöd av NCM (Nationellt centrum för 
matematikutbildning). Satsningen fokuserar på två områden, styrning och ledning 
och undervisningsdesign i matematik. Det upplägget innebär att alla nivåer deltar i 
satsningen; politiken, förvaltningen, rektorer och lärare. Till hösten kommer en 
helt ny undervisning i matematik införas för alla elever skolår f-3. Modellen 
omfattar såväl fortbildning för lärare som uppföljning av elevernas 
kunskapsutveckling. Under våren har modellen prövats och till hösten genomförs 
modellen i full skala för alla elever f-3 i Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun tar en aktiv del i den nya lärarutbildningen som utformas på 
Örebro universitet. Samtliga skolenheter och samtliga förskoleenheter i 
kommunen är godkända övningsskolor. Det betyder att de kan och ska ta emot 
lärarstudenter från Örebro universitet, för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
Vi fortsätter att utbilda pedagoger inom VFU-handledarutbildning, 7,5 hp vid 
Örebro universitet. Särskilda uppmaningar ges till de enheter som ännu inte har 
utbildade handledare.

I vår strävan att visa upp oss som en attraktiv arbetsgivare deltog vi vid Örebro 
universitets Campusmässa. Vi har ett särskilt behov av förskollärare och lärare 
inom grundskolans 7-9, särskilt i matematik och NO-ämnen. 
Bildningsförvaltningen arbetar även med att ta fram en kompetens 
försörjningsplan. Arbetet sker i form av workshops med stöd från 
personalavdelningen.

Vi fortsätter att utveckla arbetet med digitalisering i undervisningen. Till SETT 
åkte därför 19 pedagoger och förskolechefer från förskolan, 29 pedagoger, inkl. 
förstelärare, och rektorer från grundskolan samt 4 personer med övergripande 
funktioner (Studie- och yrkesvägledare, IKT-pedagog, IKT-strateg och IT-tekniker.

En ny rekrytering till förstelärarteamet har skett och uppdraget börjar från och 
med höstterminen.

I syfte att bland annat öka motivationen och förståelsen för vikten av att fullfölja 
sina studier har de första stegen i att stärka studie- och yrkesvägledningen tagits. 
Det innebär att en huvudmannaplan tas fram. Planen anger riktning och ramar för 
arbetet. Mål kommer att finnas för alla i styr-/stödkedjan och varje skola kommer 
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att ta fram sin egen processplan. Det finns starkt stöd för att ett arbete med dessa 
aspekter av utbildning har en positiv inverkan på måluppfyllelsen.

Tyvärr ser vi att resultaten för skolår 9 är mycket låga. Endast 70 procent av 
eleverna klarar kraven för ett nationellt gymnasieprogram. Anledningen till detta 
är att allt för många elever inte klarar kunskapskraven i matematik. Många elever 
har höga meritvärden och har klarat kunskapskraven i alla andra ämnen, men 
klarar inte kunskapskraven och de nationella proven i matematik. Huvudmannen 
har följt detta noga och efterfrågat särskilda insatser. Insatserna har dock till stora 
delar uteblivit.
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2 Måluppfyllelse

2.1 HÅLLBAR KOMMUN

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 
samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma 
miljö.
 Nämndmål Indikator Kommentar

Ogiltig frånvaro ska minska. 
Ingen elev ska ha en frånvaro 
som överstiger 10 procent.

En jämförelse med samma 
period förra året visar att 
målet inte är uppnått. Vid 
avläsning för läsåret 
2018/2019 (maj), hade 67 av 
498 elever i grundskolans åk 
7–9, mer än 10 % ogiltig 
frånvaro. Av dem hade 7 över 
50 %. Jämfört med förra 
läsåret är det en ökning med 
39 elev, från 28 (av 492) elever 
med ogiltig frånvaro över 
10 %, och en ökning av antal 
elever med ogiltig frånvaro 
över 50 % från 2 elever till 7 
elever. Övriga årskurser finns 
det 4 elever med ogiltig 
frånvaro över 10% 
rapporterade. Frånvaron är 
oacceptabelt hög. En satsning 
görs tillsammans med social- 
och arbetsmarknadsnämnden. 
Två personer har anställts i 
syfte att minska skolfrånvaron 
på Transtenskolan. Projektet 
genomförs med medel från den 
sociala investeringsfonden och 
pågår under två år.

Tillgängligheten till 
fritidsgårdarna ska öka, från 3 
till 5 dagar i veckan och övriga 
tätorter ska ha öppet minst 1 
gång per vecka.

Tillgängligheten har ökat i 
centrala Hallsberg. Det görs ett 
arbete för att stötta de 
föreningsdrivna 
fritidsgårdarna. Idag har vi 
någon form av 
fritidsgårdsverksamhet i alla 
våra tätorter. Vretstorps IF har 
nyligen startat upp 
fritidsgårdsverksamhet i 
Vretstorp.

Vi ska arbeta med 
värdegrundsfrågor och arbeta 
socialt förebyggande och 
hälsofrämjande.

Besöken på familjecentralens 
öppna förskola ska bidra till att 
öka tryggheten i föräldrarollen.

Familjecentralen är relativt 
välbesökt, senaste statistiken 
är hämtad från den enkät som 
görs årligen. Den visar att 
öppna förskolan och 
familjecetralen bidrar positivt 
till att stärka föräldrarollen. 
Öppna förskolan har även haft 
öppet alla veckor under 
sommaren (2 dagar/vecka) 
med många besökare.
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Vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och arbeta socialt förebyggande och 
hälsofrämjande.

Skolfrånvaron är fortfarande allt för hög, vilket är allvarligt.

2.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får 
ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter 
genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.
 Nämndmål Indikator Kommentar

Andelen elever som nått 
kunskapskraven i alla ämnen 
ska årligen öka.

Officiell statistik presenteras 
under hösten.

Meritpoängen ska årligen öka Årets meritvärde minskar 
tydligt från 192,3 till 188,6 
(beräknat på 16 ämnen)
På 17 ämnen minskar 
meritvärdet från 203,6 till 
201,1.
Beräkningarna är gjorda på 
egna underlag och kan skilja 
sig från den officiella 
statistiken, som publiceras av 
Skolverket senare i höst. 
Uppgifter för län och rike 
likaså. Fullständig bild ges i 
årsredovisningen.

Skillnaden i meritpoäng ska 
utjämnas mellan pojkar och 
flickor.

Officiell statistik redovisas 
under hösten.

Kunskapsresultaten i 
grundskolan ska årligen öka.

Resultaten på de nationella 
proven ska årligen öka för att 
2018 vara bland de bästa i 
regionen.

Resultaten från de nationella 
proven denna vår visar att 
eleverna i åk 3 lyckats bättre i 
ämnet svenska än föregående 
år. Jämfört med förra året har 
antal elever som inte deltar 
också ökat, från 25 elever till 
33. Matematiken visar klart 
högre resultat, men jämfört 
med förra året har antalet 
elever som inte deltar ökat 
från 11 elever till 19.
Resultaten i åk 6 sjunker 
engelska, jämfört med förra 
året. Svenskan ökar något litet 
medan matematiken i stor 
sett är oförändrad. Andel som 
ej deltagit i svenska har ökat 
till 12,1 % (5,5 %), i matematik 
har en marginell ökning skett 
5,6 % (5,5 %), i engelskahar en 
ökning skett av elever som inte 
deltagit i alla prov 13,6 % 
(5,5%).
Resultaten i åk 9 sjunker i 
svenska och ökar i något i 
engelska och markant i 
matematik. Andel som ej 
deltagit i svenska är i stort sett 
detsamma, 12,0 % (11,2 %). I 
matematik har andelen ökat 
något 10,8 % (8,2 %) och i 
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 Nämndmål Indikator Kommentar
engelska har andelen minskat 
12,0 % (19,4 %).
Beslut om att en elev inte ska 
delta i delar av eller hela 
provet fattas av rektor och 
sker i de fall man utifrån det 
kunskapsunderlag som finns, 
på förhand, kan säga att eleven 
inte kommer att lyckas. Detta 
för att eleven inte ska uppleva 
onödiga misslyckanden som 
kan hindra det fortsatta 
lärandet.
Andel elever som klarat 
minst betyg E på nationella 
proven
Åk 3 Svenska: 62,6% (51,8 
%), Matematik: 55,3% (41,3 
%)
Åk 6 Svenska: 88,5 % (86,4 
%), Matematik: 87,2 % (87,0 
%), Engelska: 94,2 % (88,4 %)
Åk 9 Svenska: 88,4 % (90,2 
%), Matematik: 69,1% (56,1 
%), Engelska: 96,6 % (92,7 %)
Vi kan konstatera att 
resultaten i matematik och 
engelska har ökat i samtliga 
årskurser, medan resultaten i 
svenska varierar mellan 
ökningar och minskningar. 
Resultat i jämförelser med 
länet och riket redovisas i 
årsredovisningen.

Skolår 6 och 9 ska årligen öka 
andelen A i ämnesbetyg fram 
till år 2018.

För skolår 6 ser vi, jämfört med 
2017/2018, en mindre 
minskning från 6,6 % till 5,6 % 
för andel A i ämnesbetyg. För 
skolår 9, har en minskning 
skett, från 8,8 % till 6,6 %. 
Beräkningarna är gjorda på 
egna underlag och kan skilja 
sig från den officiella 
statistiken, som publiceras av 
Skolverket senare i höst. 
Uppgifter för län och rike 
likaså. Fullständig bild ges i 
årsredovisningen.

Alla barn ska kunna läsa i 
skolår 1.Tidig upptäckt – tidig 
insats!

Andelen barn som kan läsa när 
de lämnar skolår 1 ska årligen 
öka, för att 2018 vara 100 
procent.

En skolenhet har klarat målet. 
Tre skolenheter har delvis 
klarat målet och en skolenhet 
har inte klarat målet.

2.3 ALLAS INFLYTANDE

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett 
professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.
 Nämndmål Indikator Kommentar

Elevers inflytande i 
undervisningen ska årligen öka 
för att 2018 vara 100 procent.

Elevers inflytande i 
undervisningen ska årligen öka 
för att 2018 vara 100 procent.

I elevenkäten ställs fem frågor 
om hur elever upplever att de 
har inflytande. När man lägger 
ihop de två svarsalternativen 
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 Nämndmål Indikator Kommentar
Stämmer helt och Stämmer 
ganska bra får vi en spridning 
från 56 % till 74 %. 
Sammanvägt 68% (71%). 
Jämfört med förra årets 
enkätsvar är svaren något mer 
negativa, mest. • ”Lärarna på 
min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter.”: 74 % 
(80%). • ”Jag kan påverka hur 
vi ska arbeta i de olika 
ämnena.”: 60 % (64 %). "Jag är 
med och planerar mitt arbete i 
skolan.": 56 % (58 %). • 
"Klassrådet fungerar bra i min 
klass.": 74 % (75 %). • 
"Elevrådet får vara med och 
påverka om saker som är 
viktiga för eleverna på 
skolan.": 74 % (77 %)

Föreningar som arbetar aktivt 
med barn, unga, integration 
och mångfald ska stimuleras.

Andelen föreningar som på ett 
medvetet och aktivt sätt jobbar 
med; barn, unga, jämställdhet, 
funktionsnedsättning, 
integration, mångfald och 
samverkan med kommunens 
förskolor/skolor synliggörs 
med aktivitetsbidragen och ska 
årligen öka för att 2018 vara 
75 procent.

Få föreningar har kvalificerat 
sig för det högre 
aktivitetsstödet på grund av 
förändrade förutsättningar.

2.4 GOD SERVICE

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.
 Nämndmål Indikator Kommentar

Vi ska ha en förskola som tar 
hänsyn till våra medborgares 
behov av barnomsorg alla tider 
på dygnet.

Föräldrars nöjdhet med 
förskolans tillgänglighet ska 
årligen öka för att 2018 vara 
minst 97 %.

I årets enkät kan vi läsa ut att 
vårdnadshavare i förskolan är 
nöjda till 96 % (93%) en 
förbättring av andel jämfört 
med förra året. Det värdet får 
vi genom att lägga ihop de två 
svarsalternativen Stämmer 
helt (83 %) och Stämmer 
ganska bra (13 %). Målet nås 
därmed inte.

Vårdnadshavare, barn och 
elever ska vara nöjda med våra 
förskolor och skolor.

Vårdnadshavarnas nöjdhet ska 
årligen öka för att 2018 vara 
minst 97 procent.

Resultatet kräver att flera 
enkätfrågor vägs samman, 
vilket är svårt att göra på ett 
bra sätt.
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3 Personalekonomisk redovisning

Antal anställda

Per den sista juni 2019 var totalt 508 (499) medarbetare anställd inom 
bildningsförvaltningen (tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) 
på kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 411 (81%) kvinnor och 
97 (19%) män.

Åldersfördelning månadsavlönade

År Totalt Heltid Deltid 2018-06-
30 Totalt Heltid Deltid

20-29 84 70 14 78 67 11
30-39 111 93 18 119 99 20
40-49 153 134 19 147 130 17
50-59 111 90 21 107 80 27
60-67 49 39 10 48 38 10
Summa 508 426 82 499 414 85

Sysselsättningsgrad

Av förvaltningens månadsanställda hade 83,8 (82,9)% en heltidstjänst. Antalet 
visstidsanställda var 93 (89) personer.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron var totalt 5,60 % vid halvårsskiftet. I stort sett oförändrat jämfört 
med tidigare år. Antalet långtidssjukskrivna har ökat något. Flera olika åtgärder 
sker löpande för att få ner all sjukfrånvaro, bland annat tydligare rutiner för 
sjukanmälan och uppföljning, flera olika arbetsmiljöutbildningar för chefer och 
arbetsplatsombud, ett tydligare samarbete med försäkringskassa, Regionhälsan, 
vårdcentral och arbetsförmedling.
Sjukfrånvaro 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30
Total sjukfrånvaro/sammanlagd 
ordinarie arbetstid

5,60 5,55 7,14 6,15

Långtidssjukfrånvaro >60 dagar 30,83 28,64 35,42 36,45
Total sjukfrånvaro kvinnor 6,26 6,24 8,21 6,58
Total sjukfrånvaro män 3,09 2,75 3,00 4,23
Total sjukfrånvaro -29 år 3,85 4,16 6,74 2,95
Total sjukfrånvaro 30-49 år 4,80 4,83 6,36 5,62
Total sjukfrånvaro 50 år - 7,77 7,49 8,32 7,91

 Siffror inom parantes är från 2018-06-30.
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4 Ekonomi

4.1 Driftredovisning Bildningsnämnd
DRIFT
Belopp i tkr Utfall 31/8-19 Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse
Intäkter 47 555 58 267 58 267 0
Kostnader -259 036 -389 577 -389 577 0
-varav personal -165 953 -247 440 -247 440 0
-varav kapital -1 328 -2 864 -2 864 0
-varav lokal -38 849 -59 566 -59 566 0
-varav övrigt -52 907 -79 707 -79 707 0
Totalt -211 481 -331 310 -331 310 0

VERKSAMHET
Belopp i tkr Utfall 31/8-19 Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse
Nämnd -281 -323 -323 0
Kultur och Förening -1 382 -2 734 -2 734 0
Bibliotek -3 084 -4 831 -4 831 0
Kulturskola -1 567 -2 921 -2 921 0
Fritidsgårdar -1 775 -2 217 -2 417 200
Fritid -11 819 -14 394 -14 894 500
Förskola och öppen förskola -62 149 -94 150 -94 050 -100
Nattis -983 -1 212 -1 212 0
Förskoleklass/Grundskola/Fritid
shem -94 916 -149 914 -152 114 2 200

Ledning och administration -18 481 -26 790 -26 290 -500
Skolskjutsar -4 917 -9 842 -9 842 0
Elevstöd -6 966 -12 707 -12 507 -200
Särskilt stöd personal -319 -1 403 -903 -500
Modersmål -2 842 -3 222 -3 622 400
Ej fördelat budget -4 650 -2 650 -2 000
Totalt -211 481 -331 310 -331 310 0

Prognosen för år 2019 pekar per den sista augusti på 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 
1000 tkr högre än budgeterat. Det är både fler elever i skolan och barn i förskolan 
som väljer en annan kommun. Under året och framför allt inför höstterminen 
brukar det dock vara stora svängningar, varför prognosen fortfarande är osäker. 
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 kopplat till 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, även det 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 som medfört att extra resurser behövts. 
Bildningsnämnden har en planeringsreserv om ca 2000 tkr vilken kommer gå åt 
för att täcka negativa avvikelser.
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4.2 Investeringsredovisning Bildningsnämnd
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr Utfall 31/8-19 Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse
Inventarier -1 177 -1 870 -1 170 -700
Datainvesteringar och tillbehör 0 -330 -330 0
Idrottsanläggningar -1 444 -800 -1 500 700
Totalt -2 621 -3 000 -3 000 0

Prognosen för år 2019 för investeringsprojekten per den sista augusti är att 
budget hålls.

Största delen av både inventarier och datainvesteringar 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 medel och 700 tkr från 
inventarier kommer gå åt till att färdigställa domartornet med altan.
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5 Framtiden

Hallsbergs kommun har växt under flera år. Dessutom har åldersstrukturen 
förändrats, vilket gör att andelen barn och unga har ökat kraftigt. Bristen på 
lokaler har blivit allt mer tydlig, även om stora insatser görs. Under de senaste 
åren har bildningsnämnden behövt utökade ramar för att kunna bibehålla 
pedagogtätheten i förskola och skola. Många av dagens statsbidrag är 
konstruerade så att antal pedagoger i förhållande till antal barn inte får sjunka, 
statsbidragen ska leda till utveckling och inte täcka kommunens tillväxt. Vi ser att 
det har blivit allt svårare att göra prognoser över hur antalet barn och elever 
kommer att utvecklas under kommande år. Det är även svårt att få resurser i 
samma omfattning som barn/elevantalet ökar.

Konkurrensen om de medarbetare som vi behöver i våra förskolor och skolor har 
ökat. Det är en fråga som måste hanteras för att säkra kompetensförsörjningen.

Samarbetet internt och externt blir avgörande både för kvalitet och ekonomi. Hur 
kan vi säkra kvalitet på vår IT-service, våra måltider, och våra lokaler utan att få 
kostnader som skenar?

Det mest centrala för bildningsnämndens verksamheter är kommunens barn och 
ungdomar. Stora ansträngningar görs, men fortfarande är det allt för många elever 
som efter nio år i våra grundskolor inte klarar de nationella kunskapskraven i alla 
ämnen. Tyvärr så är inte heller alla elever behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram. Andelen elever som inte klarar kunskapskraven i matematik 
sticker ut på ett mycket negativt sätt. Elevernas skolfrånvaro är ett annat område, 
där drastiska förändringar måste ske omgående.

Nämndmålen ses nu över för den kommande planperioden. Det är viktigt att 
matematiken och skolfrånvaron är frågor som man arbetar med att lösa och att 
man noga följer hur dessa frågor utvecklas. Dessa frågor bör vara synliga på alla 
nivåer i styrkedjan
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum 2019-09-02 Dnr:19/BIN/51 

Intern kontroll per 31/8 2019

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen redovisar i samband med delårsrapport per 31/8 2019 genomförda interna 
kontroller. Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt sätt 
bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut och att kvalitetssäkra den ekonomiska 
redovisningen samt redovisningen av verksamhetsmått, nyckeltal och att skydda mot fel och 
oegentligheter.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna återrapportering av 
genomförda interna kontroller per 31/8 2019 enligt bilaga.

Ärendet 
Bildningsförvaltningen redovisar i samband med delårsrapport per 31/8 2019 genomförda interna 
kontroller. Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till att verksamheten på ett effektivt sätt 
bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut och att kvalitetssäkra den ekonomiska redovis-
ningen samt redovisningen av verksamhetsmått, nyckeltal och att skydda mot fel och oegentligheter.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Lena Wahlman

Förvaltningschef Ekonomisekreterare

Bilagor
Internkontrollrapport Bildningsförvaltningen
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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 riktlimjerna 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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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 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  

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 
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Kontrollmoment Enhet 
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 
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 
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Kontrollmoment Enhet 
 
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. 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 

 Ej kontrollerad 2019-09-30  

 
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  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
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  

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. 
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 
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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 
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 
 

 

Page 62 of 108



Bildningsförvaltningen, Internkontrollrapport 14(26) 

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  Ej kontrollerad 2019-09-30  

Allkontroll 3  Ej kontrollerad 2019-12-31  

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

 Avslutad 2019-05-31  

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 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  

Page 63 of 108



Bildningsförvaltningen, Internkontrollrapport 15(26) 

Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
Rektor kulturskola: Utdragen lämnas till 
personalavdelningen. 

 Avslutad 2019-05-31  

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 
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 
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Kontrollmoment Enhet 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
 

 
Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 1  Ej kontrollerad 2019-10-31  

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 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1 Sysemförvaltare 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 
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  Ej kontrollerad 2019-10-31  

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? 
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Kontrollmoment Enhet 
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 
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 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
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 
eller elev med svårigheter såsom t.ex. generell 
språkstörning. 

 Avslutad 2019-06-30  

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, -. 
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Kontrollmoment Enhet 
 
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  Större 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 
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 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
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 
elever 

Allkontroll 1 Rektor Östansjö skola  Mindre 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) 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
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  

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: 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. 
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
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 
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 

 Avslutad 2019-06-30 Forts. åtgärd: vår undervisning och hur 
tillgänglig den är för våra 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 

 Avslutad 2019-06-30  
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Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
högstadieskola. Dessa elever har varit 
sjukskrivna under vissa perioder. 

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 
 
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, IT-strateg samt rektor 
Stocksätterskolan 

 Ej kontrollerad 2019-04-30  

Allkontroll 1B, IT-strateg samt rektor 
Långängskolan 

 Ej kontrollerad 2019-04-30  
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Allkontroll 1C, IT-strateg Transtenskolan  Inga avvikelser 2019-04-30  

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

Allkontroll 1E, IT-strateg samt 
utvecklingsledare Fredriksbergskolan 

 Mindre avvikelser 2019-04-30  

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

Allkontroll 1G, IT-strateg samt rektor 
Folkasboskolan 

 Ej kontrollerad 2019-04-30  

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 2  Ej kontrollerad 2019-10-31  

 
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 
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Kontrollmoment Enhet 
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  

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

Allkontroll 3 Nämndsekreterare  Ej kontrollerad 2019-10-31  

Allkontroll 4 Nämndsekreterare  Ej kontrollerad 2019-11-30  

 
Åtgärd Status Slutdatum Kommentar 
.  Avslutad 2019-04-30 Den ena temarapporten kom in till 

bildningsnämndens sammanträde och kunde 
läggas på bordet. Den andra temarapporten 
kom inte in. 
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2019-09-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 137

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 126

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 173

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 26

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 18

Förskolor, Pålsboda 138

Förskolor, Sköllersta 85

Förskolor, Vretstorp 100

Förskolan, Östansjö 55

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 253

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 140

Fritidshem, Hjortkvarn 6

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 87

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 79

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 94

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 62

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

Antal barn i aktiv kö

72

1

16

5

16

6

Antal inrättade platser

162

135

180

25

63

18

144

99

108

63

220

138

10

89

84

93

Page 77 of 108



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

än 10% ackumulerat innevarande termin

Folkasboskolan, åk f-6 2 st < 15% < 1 st < 50% < 0 st

Folkasboskolan, åk 7-9 3 st < 15% < 6 st < 50% < 0 st

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

Långängskolan 1 st < 15% < 2 st < 50% < 0 st

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

Stocksätterskolan 1 st < 15% < 0 st < 50% < 0st

Transtenskolan 5 st < 15% < 24 st < 50% < 7 st

Transtenskolan, mottagningsenheten

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

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

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 15 Jan 5,70%
Antal barn i fritidshem 15 Feb 6,96%
Antal elever i förskoleklass/grundskola 37 Mar 6,98%
Antal elever i grundsärskola 19 Apr 5,05%

Maj 4,87%
Antal barn/elever från annan kommun Jun 3,90%

Jul 3,48%
Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug
Antal barn i fritidshem Sep
Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt
Antal elever i grundsärskola Nov

Dec
Biblioteken

Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 35175
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 1321
Filialbiblioteket i Pålsboda 2068

3 st < 15% < 6 st < 50% < 0 st

12 st < 15% < 7 st < 50% < 0 st

16 st < 15% < 66 st < 50% < 7 st

4 st < 15% < 16 st < 50% < 0 st

15 st < 15% < 12 st < 50% < 0 st

41 st < 15% < 72 st < 50% < 16 st

Sjukfrånvaro, personal BIF

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

13 st < 15% < 24 st < 50% < 1 st

14 st < 15% <36 st < 50% < 4 st

8

Antal inskrivna elever

236

149

158

430

122

318

379

98

Fristående skola/verksamhet

4

257

5
91
0

Från annan kommun

11
16
38
-

Antal utlån, redovisningsmånad

4794
133
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-09-05 Dnr:19/BIN/266 

Nuvarande hantering av skolfrånvaro

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen informerar bildningsnämnden om nuvarande rutiner vid skolfrånvaro.

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

Ärendet 
Förvaltningschefen informerar om de lag- och regeländringar som berör förskola och skola från och 
med 2019-07-01. Exempel på ändringar är; legitimationskrav i fritidshem, nya regler för rektorer, 
reviderad läroplan i förskolan, läsa- skriva- räknagaranti för tidiga insatser, mer undervisningstid i 
matematik och idrott och hälsa, ändringar i läroplan för att främja trygghet och studiero. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Bilagor
Rutiner vid skolfrånvaro
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Rutin för ökad skolnärvaro 
 
Det är angeläget att uppmärksamma all frånvaro och tidigt bedöma om det rör sig om giltig 
eller ogiltig frånvaro. För att kunna hantera och komma till rätta med frånvaro är det viktigt 
med rutiner för hur skolan arbetar när det framkommer att elever varit frånvarande. Det är 
även viktigt med rutiner för frånvarorapportering. För den enskilde eleven kan en omfattande 
frånvaro leda till stora svårigheter. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i 
såväl yrkes- som samhällslivet. Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskap. (Arbetet 
med att främja närvaro och att uppmärksamma frånvaro, utreda och åtgärda frånvaro i 
skolan. Skolverket allmänna råd) 
 
Syftet med rutinerna är att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att motverka 
skolfrånvaro. Eleverna behöver tydlighet, struktur och förutsägbarhet, bland annat genom att 
alltid känna att de vet svaret på följande frågor: 
 
• Var ska jag vara?  
• Med vem eller vilka?  
• Vad ska jag göra?  
• Vad ska jag ha med mig?  
• Hur länge?  
• Vad händer sen?  
 
Tidiga tecken på frånvarobeteende 
Oavsett frånvarons orsaker är det betydligt enklare att ge stöd i ett tidigt skede än när ett 
beteendemönster är etablerat. Nedan följer tidiga tecken att vara observant på:  
 
• Mönster i frånvaron, till exempel vissa dagar, tidpunkter eller skolämnen  
• Återkommande sjukanmälningar  
• Magont eller huvudvärk  
• Svårt att komma tillbaka till skolan efter sjukdom, lov eller helger  
• Drar sig undan från vardagliga aktiviteter eller isolerar sig  
• Överdrivet skärmanvändande (dator, surfplatta, tv, mobil)  
• Oregelbundna sömnvanor och sömnsvårigheter  
• Samarbetssvårigheter med skola och föräldrar  
• Svårt med övergångar eller förändringar  
• Bristande motivation  
• Problem med att hålla uppmärksamheten  
• Svårt att förstå en instruktion  
• Svårt att starta upp, genomföra och avsluta en uppgift  
• Negativ upplevelse av skolan  
• Ökad social oro som märks i sammanhang som exempelvis i matsalen, på raster,     
  under idrottslektioner och i omklädningsrum  
• Svårt med kamratrelationer  
• Hamnar ofta i konflikter med vuxna eller andra barn  
• Nedstämdhet  
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En god relation och ett gott samarbete mellan skola och vårdnadshavare är en avgörande 
faktor för att nå framgång gällande skolfrånvaro. Det handlar inte bara om samverkan och 
kontakt med vårdnadshavare då problem uppstår utan framförallt för att berömma och 
berätta om positiva händelser gällande eleven. I syfte att nå detta är det viktigt att mentorer 
ringer hem till vårdnadshavare när elever är frånvarande från skolan. (Skolfrånvaro. Viktoria 
Konstenius och Maria Schillaci) 
 
 
Obligatoriska skolformer 
Barn som är bosatta i Sverige har enligt skollagen skolplikt fr.o.m. höstterminen det år de 
fyller sju. Skolplikten innebär bl.a. en närvaroplikt i skolan men också en omfattande rätt till 
utbildning 
Enligt 7 kap. 17§ ska en elev i grundskolan delta i den verksamhet som anordnas för att ge 
den avsedda utbildningen. Om eleven uteblir från den obligatoriska verksamheten utan att 
det inte finns giltiga skäl, ska rektor se till att elevens vårdnadshavare informeras samma dag 
om att eleven varit frånvarande. 
 
 
Vårdnadshavarens ansvar 
Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska enligt 7 kap. 20§ se till att barnet fullgör 
sin skolplikt. 
Enligt 7 kap. 23§ kan hemkommunen vitesförelägga vårdnadshavare om de inte gjort vad de 
är skyldiga att göra för att barnet ska fullgöra skolplikten 
 
 
 
Definition av frånvaro 
• Ett frånvarotillfälle – oanmäld frånvaro under en dag eller en lektion eller en dag 
med anmäld frånvaro 
• Oanmäld frånvaro – frånvaro från lektion eller en dag utan giltig orsak oavsett om 
eleven lämnar skolområdet eller finns kvar på skolan. 
• Återkommande anmäld frånvaro – regelbunden frånvaro på grund av sjukdom 
eller privata angelägenheter som är anmält av vårdnadshavare.  
• Oroande frånvaro – kan till exempel vara när eleven vid ett eller flera tillfällen har 
frånvaro från delar av lektion eller återkommande sen ankomst till lektioner eller 
samlingar eller dagar med anmäld frånvaro. 
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1:a oanmälda frånvarotillfället 
eller oroande anmäld frånvaro 

3:e oanmälda frånvarotillfället, 
eller återkommande anmäld 
frånvaro under en månad eller 
annan oroande frånvaro 

Över 10% oanmäld frånvaro 
under en månad, fortsatt 
återkommande anmäld 
frånvaro under två månader 
eller annan oroande frånvaro 
 

Fortsatt frånvaro vid 
uppföljningsmötet efter steg 3 

Fortsatt frånvaro vid 
uppföljningsmötet efter steg 4 

Steg 1 

Steg 2 

Steg 3 

Steg 4 

Steg 5 

 Frånvarotrappa 
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Steg 1 
1:a oanmälda frånvarotillfället eller oroande anmäld frånvaro 
- Ansvarig: Mentor och arbetslag 
- Mentor kontaktar hemmet samma dag för att höra sig för hur eleven mår. Berätta att 

eleven är saknad i skolan. Mentor kommer överens med vårdnadshavare om fortsatt tät 
kontakt mellan hemmet och skolan. 

- Mentor går igenom informationen från samtalet för att se vilken planering som behövs för 
att undvika fler frånvarotillfällen. 

- Mentor återkopplar till arbetslaget. Tid för bollplank bokas vid behov. 
- Mentor ansvarar för att dokumentera 
 

Steg 2 
3:e oanmälda frånvarotillfället, återkommande anmäld frånvaro under en månad eller 
annan oroande frånvaro 
- Ansvar: Mentor och arbetslag 
- Mentor bokar snarast in möte med elev och vårdnadshavare. 
- Inför mötet går mentor igenom elevdokumentation och frånvarostatistik. Mentor förbered 

frågor för kartläggning gällande skolfaktorer, individfaktorer och familjefaktorer. Ta hjälp 
av frågorna i Bilaga 1. Syftet med frågorna och mötet är att hitta lösningar och vilken 
planering/vilka anpassningar som behövas för att få eleven närvarande i skolan. 

- Mentor håller i mötet och går igenom syftet. Under mötet inhämtar mentor information från 
elev och vårdnadshavare om elevens situation utifrån sin planering. Var nyfiken, lyhörd, 
fokusera på det som fungerar och ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt. 

- Under mötet ska tid bokas för uppföljning efter två veckor för att utvärdera den 
överenskomna planeringen och eventuella anpassningar. 

- Mentor återkopplar till arbetslaget. Arbetslaget analyserar svaren och upprättar plan för 
fortsatt arbete. Anpassningar ska göras vid behov. Mentor ansvarar för att informera 
undervisande lärare eller andra aktuella vuxna som ej tillhör arbetslaget om eventuella 
anpassningar. Boka tid för bollplank vid behov.  

- Mentor ansvarar för att dokumentera 
 

Steg 3 
Över 10% oanmäld frånvaro under en månad, fortsatt återkommande anmäld frånvaro 
under två månader eller annan oroande frånvaro 
- Ansvar: Mentor, arbetslag, elevhälsa och rektor 
- Mentor bokar snarast in mötestid med vårdnadshavare, elev och representant från 

elevhälsan. 
- Inför mötet går mentor igenom elevdokumentation och frånvarostatistik. Mentor förbereder 

att presentera vad som framkom i kartläggningen, vilka anpassningar som har gjorts och 
vilka resultat dessa gett. 

- Mentor håller i mötet och presenterar det förberedda materialet krig eleven. 
- Under mötet bokar representant från elevhälsan in mötestid för fördjupad kartläggning 

med elev och vårdnadshavare. Efter kartläggningssamtalet får arbetslaget återkoppling. 
- Under mötet bokas tid för uppföljning efter två veckor där även representant från 

elevhälsan närvarar. 
- Mentor återkopplar till arbetslaget. Arbetslaget analyserar svaren och upprättar plan för 

fortsatt arbete. Anpassningar ska göras vid behov. Mentor ansvarar för att informera 
undervisande lärare eller andra aktuella vuxna som ej tillhör arbetslaget om eventuella 
anpassningar. Boka tid för bollplank vid behov. 

- Mentor ansvarar för dokumentation av mötet och överenskommelser. 
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Steg 4 
Fortsatt frånvaro vid uppföljningsmötet efter steg 3 
- Ansvar: Mentor/arbetslag, elevhälsa och rektor 
- Mentor och elevhälsa bokar tid för att ta upp eleven i gemensamt möte. 
- Under gemensamt möte presenterar mentor material kring eleven och hur situationen ser 

ut och elevhälsan presenterar vad som framkommit från den fördjupade kartläggningen.    
I mötet görs en planering för fortsatt arbete. Insatserna anpassas efter den specifika 
individen. Möte med vårdnadshavare och elev planeras och tid bokas.  

- Mentor kallar vårdnadshavare till mötet. 
- Elevhälsan kontaktar berörda yrkesprofessioner om andra verksamheter behöver kopplas 

in och vid behov kallas de till mötet. 
- Rektor håller i mötet med elev, vårdnadshavare och representant från elevhälsan. 

Genomgång av kartläggning och aktuell situation. Planering för fortsatt arbete, både på 
skolan och med andra verksamheter. Under mötet bokas tid in för uppföljning efter två 
veckor. 

- Mentor återkopplar till arbetslaget från mötet och fortsatt plan upprättas. Mentor ansvarar 
för att informera undervisande lärare eller andra aktuella vuxna som ej tillhör arbetslaget 
om eventuella anpassningar. 

- Rektor meddelar förvaltningschef via blankett gällande omfattande frånvaro. 
- Mentor ansvarar för dokumentation från båda mötena och överenskommelser. 
 

Steg 5 
Fortsatt frånvaro vid uppföljningsmötet efter steg 4 
- Ansvar: rektor 
- Skolan gör en anmälan till socialtjänsten utifrån frånvaro och utifrån den specifika 

situationen har skolan och socialtjänsten ett gemensamt anmälningsmöte enligt 
gemensam rutin.  

- Vid behov kallar IFO eller BIF till gemensamt möte eventuellt SIP-möte även 
familjeteamet kan kopplas in här. 

- Fortsatt utredning 
- Rektor meddelar förvaltningschef. 
- Genomgång av inskickad dokumentation: Bedömning om skolans eller vårdnadshavares 

insatser varit tillräckliga. 
- Beslut om ev vitesföreläggande går till BIN 
- Ev. rekommenderat informationsbrev om vitesföreläggande till vårdnadshavaren. 
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Lagändringar i skollagen från och med juli 
2019

8

19/BIN/267
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-09-05 Dnr:19/BIN/267 

Lagändringar i skollagen från och med juli 2019

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om de lagändringar som berör förskola och skola. Förändringarna 
börjar gälla från och med 2019-07-01.   

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

Ärendet 
Förvaltningschefen informerar om de lag- och regeländringar som berör förskola och skola från och 
med 2019-07-01. Exempel på ändringar är; legitimationskrav i fritidshem, nya regler för rektorer, 
reviderad läroplan i förskolan, läsa- skriva- räknagaranti för tidiga insatser, mer undervisningstid i 
matematik och idrott och hälsa, ändringar i läroplan för att främja trygghet och studiero. 

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef

Page 87 of 108



Delegationsordning för bildningsnämnden

9

19/BIN/260
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-09-05 Dnr:19/BIN/260 

Delegationsordning för bildningsnämnden

Ärendebeskrivning 
Delegationsordningen för bildningsnämnden behöver revideras. Anledningen är bland annat den 
lagändring 1 juli 2019 som innebär att titeln förskolechef försvinner och ersätts med rektor. 
Bildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till delegationsordning för
bildningsnämnden, enligt bilaga.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna förslag till
delegationsordning för bildningsnämnden enligt bilaga.

Ärendet 
Delegationsordningen för bildningsnämnden behöver revideras. Anledningen är bland annat den 
lagändring 1 juli 2019 som innebär att titeln förskolechef försvinner och ersätts med rektor.

Alla positioner i delegationsordningen som har haft delegat förskolechef, har numera delegat rektor 
förskola. Position 3.19 har också tillkommit, beslut om särskild undervisning i hemmet. Sedan har 
också en språklig justering skett i position 1.11. 

Bildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till delegationsordning för bildningsnämnden, enligt
bilaga.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Bilagor
Delegationsordning för bildningsnämnden, reviderad 2019
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Kontakt
E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av:
Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD
Ärendenummer: 19/BIN/260

Delegationsordning för 
bildningsnämnden
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1 Förkortningar

AB  = Allmänna bestämmelser

BU = Beredningsutskottet

FL = Förvaltningslagen

KL = Kommunallagen

LAS = Lagen om anställningsskydd

LL = Lotterilagen

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

MBL = Medbestämmandelagen

OSL = Offentlighets- och sekretesslagen

PBL = Plan- och bygglagen

Sf = Skolförordningen

SFS = Svensk författningssamling

SL = Skollagen

SN = Socialnämnden

TF = Tryckfrihetsförordningen

DL =  Diskrimineringslagen
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2 Bildningsnämndens delegationsordning

Med stöd av 6 kap 37 - 39 §§ (KL) uppdrar bildningsnämnden åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare, eller åt en anställd i kommunen att besluta i ärenden i den omfattning som anges i denna 
delegationsordning. Syftet med delegationsbestämmelserna är att avlasta nämnden främst i löpande 
rutinärenden. Delegering innebär överlåtelse av en beslutsfunktion. Delegaten träder in i 
bildningsnämndens ställe.

För delegationsordningen gäller följande  

1. Nämndens delegerade beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör myndighets-
utövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
(6 kap 38 § punkt 3 KL).

2. Delegationsbeslut skall anmälas på första nämndsammanträdet efter tidpunkten för beslutet. 
Anmälningsförfarandet är viktigt även för beräkning av överklagandetiden. Besluten samlas i pärm 
som ledamot före och under sammanträdet har att tillgå. Här skall framgå vem som fattat beslutet, 
vad ärendet avser, tidpunkt och diarienummer/löpnummer. (Se särskild blankett).

3. Ordförande och vid förhinder av denne 1:e vice ordförande och vid förhinder för de   
två förstnämnda 2:e vice ordförande har rätt att besluta på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

4. Förvaltningschefen ges rätt att överlåta sin delegerade beslutsrätt enligt delegations-
ordningen till annan anställd inom kommunen. Förvaltningschefen informerar nämnden om 
förekommen vidaredelegering (7 kap 6 § KL). De beslut som fattas av vidaredelegat ska 
återrapporteras till förvaltningschefen. Dessa delegater har i sin tur inte rätt att vidaredelegera.

Rättslig verkan

Beslut i delegation har samma rättsliga verkan som om de hade fattats av nämnden. Beslutsrätten 
överförs helt till delegaten. Nämnden kan inte ändra ett beslut som fattats med stöd av delegation. 
Däremot kan nämnden när som helst återta sitt delegationsbemyndigande.

Delegat har rätt att överlämna ärende inom delegerad ärendegrupp till nämnden för beslut. Detta 
ska ske när beslut kan bedömas ha principiell betydelse.

Besvär över nämndbeslut

Varje kommuninvånare kan överklaga nämndbeslut hos Förvaltningsrätten, enligt 
13 kap KL. Det överklagade beslutet blir i dessa fall föremål för laglighetsprövning enligt 13 kap 8 § 
KL. I vissa fall kan även själva sakfrågan bli föremål för prövning i högre instans. Detta anges i 
delegationsordningen i förekommande fall.
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1. Allmänna ärenden

Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

1.1 Beslut i så brådskande 
ärenden att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas

Ordförande
Ersättare 1:e resp 2:e 
vice ordförande

6 kap 39 § KL

1.2 Ersättare för delegat enligt 
fastställd delegationsordning

Chefen för respektive 
delegat

1.3 Prövning av att skrivelse med 
överklagande getts in i rätt tid 
och avvisande av försent 
inkommet överklagande

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

45 § FL

1.4 Beslut huruvida omprövning 
ska ske med anledning av 
besvär över delegationsbeslut

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

1.5 Beslut om omprövning av 
beslut

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

39 § FL

1.6 Avslag på begäran om 
utlämnande av allmän 
handling till enskild eller 
annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till 
enskild

Förvaltningschef
Rektor förskola/skola
Kulturchef
Bibliotekschef (inom 
resp. ansvarsområde)
Fritidschef
Vid förhinder 
registrator

2 kap 14 § TF
6 kap 2 § OSL
6 kap 7 § OSL
10 kap 4 § första 
stycket OSL
10 kap 14 § 
första stycket OSL

1.7 Beslut i fråga om jäv hos 
tjänsteman under 
myndighetsutövning

Förvaltningschef 18 § FL

1.8 Beslut att avvisa ombud eller 
biträde

Förvaltningschef
Rektor förskola/skola
Kulturchef
Bibliotekschef

14 § FL

1.9 Beslut att det överklagade 
beslutet tillsvidare inte ska 
gälla

Överinstansen 48 § FL

1.10 Plan- och byggärenden av 
mindre vikt för nämndens 
ansvarsområde

Förvaltningschef PBL

1.11 Yttrande och svar till
- Skolinspektionen
- Barn- och elevombudet
- Allmän förvaltningsdomstol
- Skolväsendets 
överklagandenämnd
- Diskrimineringsombuds-
mannen

Förvaltningschef Gäller inte 
ärenden av 
principiell karaktär
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2. Organisation
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

2.1 Läsårets förläggning Skolchef 3 kap 3 § Sf

2.2 Skoldagens längd Rektor skola 3 kap 4 § Sf

2.3 Fastställande av studiedagar, 
lovdagar utöver sportlov och 
påsklov

Skolchef 3 kap 2 § Sf

2.4 Ytterligare undervisningstid 
utöver den garanterade tiden

Rektor skola
Rektor särskolan

9 kap 3 § Sf
10 kap 2 § Sf

2.5 Fastställande av allsidigt 
utbud av ämnen för elevens 
val

Rektor skola
Rektor särskolan

9 kap 8 § Sf
10 kap 5 § Sf

2.6 Anordnande av del av 
undervisningen på elevens 
umgängesspråk år 1 - 6 (finska 
även år 7 - 9)

Rektor skola 9 kap 12 § Sf Skall anmälas till 
Statens 
Skolinspektion

2.7 Beslut om fördelning av 
timplanens timmar

Rektor skola
Rektor särskolan

9 kap 4 § Sf
10 kap 3 § Sf

2.8 Anordnande av språkval Rektor skola 9 kap 5 § Sf

2.9 Fördelning av elever i 
grundskolan innebärande 
avsteg från vårdnadshavarnas 
önskemål

Skolchef 10 kap 30 § SL

2.10 Engelskspråkig undervisning 
för elever som vistas i Sverige 
under en begränsad tid

Rektor skola 9 kap 14 § Sf

2.11 Fördelning av elever på 
nationella ämnesprov i 
biologi, fysik eller kemi

Rektor skola 9 kap 21 § Sf

2.12 Mottagande av elev från 
utlandet

Rektor skola
Rektor särskolan

4 kap 2 § Sf

2.13 Tillsyn och inspektion av 
ickekommunal förskola, 
fritidshem och pedagogisk 
omsorg

Skolchef 26 kap 4 § SL

Allmän förvaltningsdomstol i 
ärenden gällande 
tilläggsbelopp

1.12 Yttrande och svar till 
Riksdagens ombudsmän (JO)

Förvaltningschef Gäller inte 
ärenden av 
principiell karaktär
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2.14 Upprätta plan mot kränkande 
behandling

Rektor förskola/skola 6 kap 8 § SL

2.15 Skyndsamt utreda uppgivna 
kränkningar och vidta skäliga 
åtgärder 
(barn/barn, elev/elev)

Rektor förskola/skola 6 kap 10 § SL

2.16 Skyndsamt utreda uppgivna 
kränkningar och vidta skäliga 
åtgärder
(personal/barn eller elev) 

Skolchef

2.17 Skyndsamt utreda uppgivna 
kränkningar och vidta skäliga 
åtgärder
(rektor eller förskolechef/barn 
eller elev)

Personalchef

3. Enskilda ärenden
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

3.1 Mottagande av elev i 
särskolan

Samordnare särskolan 7 kap 5 § SL

3.2 Avgöra om elev i grundsär-
skolan huvudsakligen ska läsa 
ämnen eller ämnesområden

Rektor särskolan 11 kap 8 § SL

3.3 Övergång från särskola till 
grundskola

Samordnare särskola 7 kap 5 § SL I samråd med 
rektor för 
mottagande skola

3.4 Integrering av särskoleelev i 
grundskolan eller vice versa

Rektor skola
Rektor särskolan

7 kap 9 § SL

3.5 Försöksperiod för elev i annan 
skolform

Rektor skola
Rektor särskolan

7 kap 8 § SL I samråd med 
rektor för 
mottagande skola

3.6 Beslut om att elevs skolplikt 
upphör

Rektor skola 7 kap 14 § SL

3.7 Fullgörande av skolgång i 
kommunens grundskola och 
särskola

Rektor skola
Rektor särskolan

7 kap 22 § SL

3.8 Placering av elev i annan 
skolenhet med hänsyn till 
övriga elevers trygghet och 
arbetsro

Skolchef 10 kap 30.2 § SL

3.9 Föreläggande till elevens 
vårdnadshavare att fullgöra 
sina skyldigheter

Skolchef 7 kap 23 § SL
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3.10 Föreläggande förenat med 
vite

Beredningsutskottet 7 kap 23 § SL

3.11 Mottagande av elev från 
annan kommun i grundskolan

Rektor skola 10 kap 
25 - 27 §§ SL

3.12 - och särskolan Rektor särskolan 11 kap 
25 - 26 §§ SL

3.13 Överenskommelse om elevs 
skolgång i annan kommun 
eller annan verksamhet

Rektor skola 10 kap 24 § SL

3.14 - och i särskolan Rektor särskolan 11 kap 24.2 § SL

3.15 Uppskjuten skolstart 
(skolplikt)

Rektor skola 7 kap 10 § SL

3.16 Tidigare skolstart Rektor skola 7 kap 11 § SL

3.17 Tillfälle att fullfölja 
utbildningen senast två år 
efter det att skolplikten 
upphört

Rektor skola
Rektor särskolan

7 kap 16 § SL

3.18 Anordnande av särskild 
undervisning (ex sjukhus)

Rektor skola
Rektor särskolan

24 kap 17 § SL

3.19 Beslut om särskild 
undervisning i hemmet

Rektor skola 24 kap 22 § SL

4. Skolskjuts
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

4.1 Undervisning om vad eleverna 
ska iaktta för undvikande av 
olycka

Rektor skola 2 § Förordningen 
om skolskjutsning 
SFS 1970:340

4.2 Bifall till skolskjuts i de fall 
skolskjutsregler uppfylles, 
eller avslag till skolskjuts då 
skolskjutsregler inte uppfylls 
och vårdnadshavare inte 
anför särskilda skäl i sin 
ansökan
- särskoleelev

Skoladministratör 10 kap 32 § SL

11 kap 31 § SL

4.3 Bifall till/avslag på ”ansökan 
om skolskjuts på grund av 
särskilda skäl”
- särskoleelev

Beredningsutskottet 10 kap 32 § SL

11 kap 31 § SL

4.4 Bifall till/avslag på ”ansökan 
om skolskjuts vid växelvis 
boende
- särskoleelev

Beredningsutskottet 10 kap 32 § SL

11 kap 31 § SL
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4.5 Beslut om skolskjuts för elev i 
fristående skola inom 
kommunen
- grundsärskola

Beredningsutskottet 10 kap 40 § SL

11 kap 39 § SL

5. Ärenden gällande förskoleklass
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

5.1 Överenskommelse med annan 
kommun om att denna i 
förskoleklass ska ta emot barn 
som kommunen ansvarar för 
och vice versa

Rektor skola 9 kap 12 - 13 §§ 
SL

5.2 Mottagande av elev från 
annan kommun i 
förskoleklassen vid särskilda 
skäl

Rektor skola 9 kap 13 § SL Finns i Procapita

5.3 Fördelning av elever i 
förskoleklass på skolenhet 
innebärande avsteg från 
vårdnadshavares önskemål

Skolchef 9 kap 15 § SL

6. Ärenden gällande förskola
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

6.1 Beslut om plats i förskola Rektor förskola 8 kap 4 - 6 §§ SL Finns i Procapita

6.2 Erbjudande om förskoleplats 
om barnet av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling i 
form av förskola

Rektor förskola 8 kap 7 och 
9 §§ SL

Finns i Procapita

6.3 Överenskommelse med annan 
kommun om att denna i sin 
förskola ska ta emot barn som 
kommunen ansvarar för och 
vice versa

Rektor förskola 8 kap 12 - 13 §§ 
SL

6.4 Mottagande i förskolan av 
barn från annan kommun vid 
särskilda skäl

Rektor förskola 8 kap 13 § SL
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7. Ärenden gällande fritidshem
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

7.1 Beslut om plats i fritidshem Rektor skola 14 kap 3 - 5 och 
10 §§ SL

Finns i Procapita

7.2 Erbjudande om fritidshems-
plats om barnet av fysiska, 
psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin 
utveckling i form av fritidshem

Rektor skola 14 kap 6 § SL Finns i Procapita

7.3 Mottagande av elev från 
annan kommun i fritidshem

Rektor skola 14 kap § SL

8. Personalärenden
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

8.1 Besked om bisyssla Förvaltningschef AB 8 §

8.2 Beslut att låta icke-behörig 
bedriva undervisning mer än 6 
månader

Rektor skola 2 kap 19 § SL

8.3 Beslut om ställföreträdande 
rektor

Skolchef 2 kap 9 § SL

9. Ekonomiärenden
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

9.1 Ombudgetering av centralt 
anslag, ofördelad budget, till 
verksamheter inom 
förvaltningen

Förvaltningschef 6 kap 6 § KL Se BUN § 60/2005

9.2 Ombudgetering mellan 
verksamhetsansvariga om de 
är överens

Förvaltningschef 6 kap 6 § KL Se BUN § 60/2005

9.3 Ombudgetering mellan 
verksamheter inom 
rektorsområdet/
motsvarande

Förvaltningschef
Rektor förskola/skola
Kulturchef
Bibliotekschef
Fritidschef

6 kap 6 § KL Se BUN § 60/2005

9.4 Fastställa grund- och ev 
tilläggsbelopp för barn i 
fristående förskola

Ekonom EA
Förvaltningschef

8 kap 20 - 23 §§ 
SL
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9.5 Fastställa grund- och ev 
tilläggsbelopp för elev i 
fristående förskoleklass

Ekonom EA
Förvaltningschef

9 kap 19 - 21 §§ 
SL

9.6 Fastställa grund- och ev 
tilläggsbelopp för elev i 
fristående grundskola

Ekonom EA
Förvaltningschef

10 kap 
37 - 39 §§ SL

9.7 Fastställa grund- och ev 
tilläggsbelopp för elev i 
fristående grundsärskola

Ekonom EA
Förvaltningschef

11 kap 
36 - 38 §§ SL

9.8 Fastställa grund- och ev 
tilläggsbelopp för barn i 
fritidshem med enskild 
huvudman

Ekonom EA
Förvaltningschef

14 kap 
15 - 17 §§ SL

9.9 Fastställa grund- och ev 
tilläggsbelopp för pedagogisk 
omsorg i enskild regi

Ekonom EA
Förvaltningschef

25 kap 
11 - 13 §§ SL

9.10 Fastställa självkostnad vid 
mottagande enl 8 kap 13.1 § 
SL, samt fastställa 
ersättningsbelopp när annan 
kommun tagit emot 
förskolebarn enl
8 kap 13.2 § SL

Ekonom EA
Förvaltningschef

8 kap 17 § SL

9.11 Fastställa självkostnad vid 
mottagande enl 9 kap 13.1 § 
SL, samt fastställa 
ersättningsbelopp när annan 
kommun tagit emot elev i 
förskoleklass enl 
9 kap 13.2 § SL

Ekonom EA
Förvaltningschef

9 kap 16 § SL

9.12 Fastställa självkostnad vid 
mottagande enl 10 kap 24 - 
26 §§ SL, samt fastställa 
ersättningsbelopp när annan 
kommun tagit emot elev i 
grundskolan enl 10 kap 
27 § SL

Ekonom EA
Förvaltningschef

10 kap 34 § SL

9.13 Fastställa självkostnad vid 
mottagande enl 11 kap 24 - 
25 §§ SL, samt fastställa 
ersättningsbelopp när annan 
kommun tagit emot elev i 
grundsärskolan enl 11 kap 26 
§ SL

Ekonom EA
Förvaltningschef

11 kap 33 § SL

9.14 Fastställa självkostnad vid 
utbildning i fritidshem om 
elev mottagits enl 9 kap 13.1 
§, 10 kap 24 - 26 §§ eller 11 

Ekonom EA
Förvaltningschef

14 kap 14 § SL
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kap 24 - 25 §§ SL, samt 
fastställa ersättningsbelopp 
när annan kommun tagit 
emot elev i fritidshem i andra 
fall

9.15 Överenskomma med 
internationell skola om bidrag

Förvaltningschef 24 kap 4 § SL

10. Kultur och förening
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

10.1 Tillstånd att ordna lotteri Kulturchef
Fritidschef

11 - 12 §§ LL

10.2 Utseende av kontrollant för 
beviljat lotteri och fastställa 
arvode för denne

Kulturchef
Fritidschef

49 § LL

10.3 Meddela varning/återkalla 
lotteritillstånd

Kulturchef
Fritidschef

51 § LL

10.4 Startbidrag Kulturchef
Fritidschef

Enligt 
bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

10.5 Aktivitetsstöd Kulturchef
Fritidschef

Enligt 
bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

10.6 Projektbidrag upp till och med 
5000 kr

Kulturchef
Fritidschef

Enligt 
bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

10.7 Projektbidrag över 5000 kr Kultur- och 
fritidsutskottet

Enligt 
bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

10.8 Kulturföreningsbidrag Kulturchef
Fritidschef

Enligt 
bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun
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10.9 Evenemangsbidrag Kulturchef
Fritidschef

Enligt 
bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

10.10 Anläggningsbidrag Kulturchef
Fritidschef

Enligt 
bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

10.11 Kartbidrag Kultur- och 
fritidsutskottet

Enligt 
bidragsregler 
beslutade av 
Hallsbergs 
kommun

10.12 Samordnade bidrag till 
Sydnärkeföreningar samt 
studieförbund

Kulturchef
Fritidschef

10.13 Bidrag till fritidsgårdar i 
kommunen

Kulturchef
Fritidschef

11. Deltagande i kurser
Position Ärende Delegat Lagrum Anmärkning

11.1 Nämndledamot/ersättare Ordförande

12. Särskild delegation i krissituation
12. Se nedan

Position 12

Särskild delegationsordning att gälla vid förvaltningschefs oplanerade frånvaro längre än en 
arbetsdag.

 Förvaltningschefsskapet förordnas administrativ samordnare exklusive 
kontorschefsskapet över förvaltningens kontor. Under motsvarande tid utses även 
administrativ samordnare till ersättare med full beslutanderätt i kommunens 
katastrofledningsgrupp.

Om även tf Fvc blir oplanerat frånvarande ska ny ersättare utses enligt ordinarie 
delegationsordningens punkt 1.1, det vill säga i första hand av bildningsnämnden. Om beslutet 
brådskar kan ordförande alternativt 1:e vice ordförande alternativt 2:e vice ordförande besluta i 
nämndens ställe.
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 Förvaltningschefen överlåter ansvaret för kontorschefskapet över
förvaltningens kontor till i första hand Ha och vid dennes förfall, IT-strateg. Om 
båda dessa delegater är oplanerat frånvarande övertar tf Fvc ansvaret tillsvidare.

Vid beslut i frågor där gränsdragningsproblem kan råda, gäller tf Fvc:s beslut.

Om samtliga ovan utsedda delegater är oplanerat frånvarande samtidigt fattas
erforderliga beslut enligt ordinarie delegationsordning för bildningsnämnden, se under 
punkt 1.1. 

Ovanstående gäller inte om tidigare beslut finns fattat i annan ordning.

(Förkortningar: Fvc = Förvaltningschef, Ha = Handläggare/nämndsekreterare).

4. Anmälan av i delegation fattade beslut

Följande arbetsrutiner för anmälan av delegationsbeslut gäller.

1. Beslut enligt delegationsordningen redovisas av delegaten på särskild blankett (bilaga 1) med 
numrering enligt nedan.

Fk -  001 osv Förvaltningskontoret och biblioteket 
OkS -  001 osv  Områdeskontoret Stocksätterskolan
OkT -  001 osv Områdeskontoret Transtenskolan
OkF -  001 osv Områdeskontoret Folkasboskolan
K -  001 osv Kulturskolan 
Kuö -  001 osv Kulturavdelningen övrigt
Fa -  001 osv Fritidsavdelningen

Numreringen görs årsvis.

Delegationsbeslut ska diarieföras på respektive område/motsvarande.

2. Förvaltningskontoret tar fram förteckning över delegationsbeslut, som utgör underlag för 
sammanträdesprotokollet, genom Platina.

3. Efter anmälan till bildningsnämndens sammanträde arkiveras förteckningen på 
förvaltningskontoret.
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Datum

ÅÅÅÅ-MM-DD
     

19/BIN/260
Sida

15(16)

Delegat

Position Område/enhet
 

Ärende
    

 

Beslut
  
  
 

Beslutsdatum
 

och omfattar tiden

På bildningsnämndens vägnar Bilaga

Befattning

Anteckning (t ex anvisning om Skolväsendets överklagandenämnd)
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Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17

11

19/BIN/2
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2019-08-30 Dnr:19/BIN/2 

Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen position 
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 1 oktober redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2019-08-27 – 2019-09-30.

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

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

Ärendet 
Det har inkommit sammanlagt 12 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2019-08-27 – 
2019-09-30.

Folkasboskolan 2 st
Transtenskolan 4 st
Sköllersta skola 5 st
Fredriksbergskolan 1 st

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

En anmälan handlar om en elev som vid ett tillfälle blir utsatt för verbala kränkningar av en annan 
elev. Samtal har förts med båda eleverna och vårdnadshavare är informerade. Skolan följer upp 
ärendet under ett par veckors tid. Ärendet pågår och utredningen fortsätter. 

En anmälan handlar om en elev som blir utsatt för verbala kränkningar av tre andra elever på skolan 
vid ett tillfälle. Skolan följer upp med den utsatte eleven så att händelsen inte upprepas. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som vid ett tillfälle blir utsatt för verbala kränkningar av tre andra 
elever i samma klass. Samtal har förts med alla inblandade elever och vårdnadshavare är 
informerade. Skolan följer upp ärendet för att säkerställa att kränkningarna inte fortsatt. 
Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som får en hårtuss bortklippt av en annan elev. Samtal har 
förts med elever och berörda vårdnadshavare är informerade. Händelsen ses som en 
engångsföreteelse. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om en elev som får en sten kastad i huvudet av en annan elev. Samtal har förts 
med både elever och vårdnadshavare. Utredningen är avslutad.

Två av anmälningarna handlar om tre elever som hamnat i konflikt med varandra. Det resulterar i att 
en elev ansätter en annan elev med ett föremål. Då ger sig den tredje eleven in i konflikten. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2019-08-30 Dnr:19/BIN/2 

Pedagoger särar på eleverna. Samtal har förts med elever och vårdnadshavare. En extra resurs har 
satts in under vissa lektioner för att trygga eleverna. Ärendet pågår och utredningen fortsätter.

En anmälan handlar om fyra elever. En konflikt uppstår där två elever blir puttad av en annan elev. 
Eleven som puttar manar därefter till att de eleverna ska ge igen. När en av dem puttar tillbaka 
utsätts denne för verbala kränkningar. Skolans trygghetsteam är inkopplat i ärendet. Vårdnadshavare 
är informerade. En plan görs för vidare arbete och uppföljning för att säkerställa att detta inte 
händer igen. Vårdnadshavare har fått återkoppling. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som upplever att en annan elev retats och varit hotfull, 
bland annat tagit en keps och varit hårdhänt. Samtal har förts med båda eleverna. Vårdnadshavare är 
informerade. Elevhälsan är inkopplad i ärendet. Ärendet pågår och utredningen fortsätter.

En anmälan handlar om en elev som under en lektion får skräpet från en full pennvässare innanför 
kläderna av en annan elev. Vårdnadshavare är informerade. Händelsen ses som en 
engångsföreteelse. Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Samtal förs med 
båda eleverna och vårdnadshavare är informerade. Skolan har uppföljningssamtal med eleverna vid 
ett par tillfällen för att försäkra att kränkningarna upphört. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om två elever som kommer i konflikt. Den ene eleven har fysiskt kränkt och varit 
hotfull mot den andre eleven. Samtal har förts med eleverna och vårdnadshavare är informerade. 
Elevhälsan är inkopplad i ärendet. Ärendet pågår och utredningen fortsätter.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Jenny Andersson

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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