
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

  Bildningsnämnden

Tid Plats
 08:30 Kommunhuset Hallsberg, Sottern

Övriga

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef
Jenny Andersson, Sekreterare
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare
Daniel Jämsä, Ekonom

Ej tjänstgörande ersättare

Aminatu Bello (S)
Per-anders Thor (S)
Kristoffer Köning (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  2019-01-29 

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Tjänstgörande ersättare

4. Anmälan om jäv

5. Val av justerare
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

2 - Beredningsutskott inom 
bildningsnämnden (19/BIN/10)

Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har inte utsett något politiskt beredningsutskott inom bildningsnämnden. 
Bildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att utse ett beredningsutskott. Utskottet 
föreslås ha tre ledamöter.

Presidiets behandling av ärendet (§ 2 2019)

Ordförande föreslår presidiet förslå bildningsnämnden besluta att utse presidiet till 
beredningsutskott innevarande mandatperiod.

I presidiet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Presidiet föreslår bildningsnämnden besluta att presidiet utses till beredningsutskottets ledamöter 
innevarande mandatperiod.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

3 - Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 
för bildningsnämnden (19/BIN/8)

Föredragande Daniel Jämsä, Fredrik 
Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse och bokslut år 2018 för bildningsnämnden. 
Rapporten biläggs handlingarna senast på nämndens sammanträde den 29 januari 2019.

Presidiets behandling av ärendet (§ 3 2019)

Inga handlingar finns att presentera ännu. Ekonom och förvaltningschef informerar kort om 
ärendet.

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 29 januari.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 29 januari.

Expedieras till

Ekonomiavdelningen
Bildningsförvaltningens ekonom
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

4 - Återrapportering av den interna 
kontrollen år 2018 (18/BIN/139)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

I samband med nämndens behandling av årsbokslutet ska resultatet av arbetet med intern kontroll 
redovisas. I bildnings-nämndens verksamhetsberättelse redovisas kortfattat arbetet med intern 
kontroll. En utförlig redovisning av resultatet av arbetet med intern kontroll redovisas i bilagan 
Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att

1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2018 godkänns.

2. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2018 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Intern kontroll

Expedieras till

Ekonomiavdelningen
Bildningsförvaltningens ekonom
Ekonomisekreterare
Rektorer och förskolechefer
Administrativ samordnare
Fritidschef
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

5 - Investeringsbudget för 
fritidsanläggningar 2019 (19/BIN/16)

Föredragande Tobias Fornbrant 

Ärendebeskrivning

Fritidsavdelningen har tagit fram en prioriteringslista för investeringar i fritidsanläggningar 2019. 
Investeringsbudgeten omfattar 800 tkr.

Presidiets behandling av ärendet (§ 4 2019)

Ordförande föreslår presidiet föreslå bildningsnämnden besluta att godkänna investeringarna för 
domartorn och löparbanor, men avvakta med investeringen för utegym för att senare under året 
besluta om vad dessa investeringsmedel ska användas till.

I presidiet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Presidiet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna investeringarna för domartorn och 
löparbanor, men avvakta med investeringen för utegym för att senare under året besluta om vad 
dessa investeringsmedel ska användas till.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Budget föreningsanknutna investeringar anläggningar 2019
 Prioriteringslista investeringar fritidsanläggningar 2019
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

6 - Delrapport 2018, styrning och ledning 
matematik (18/BIN/23)

Föredragande Catharina Lindvall-
Scharmer 10:00

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun är en av fem kommuner som deltar i ett projekt som leds av SKL (Sveriges 
kommuner och landsting), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). De övriga 
kommunerna är; Landskrona, Norrköping, Varberg och Göteborg. I likhet med ”PISA 2015-
projektet” så omfattar detta alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och lärare. Denna 
gång är inriktningen att förbättra undervisningen i matematik på lågstadiet. Bildningsförvaltningen 
har tillsammans med alla nivåer i styrkedjan tagit fram en delrapport som skall skickas in till SKL 
som projektägare. Matematiksatsningen och delrapporten presenteras för bildningsnämnden.

Presidiets behandling av ärendet (§ 5 2019)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 29 januari.

Förslag till beslut

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 29 januari.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delrapport 2018, styrning och ledning matematik
 Delrapport 2018, Styrning och ledning - Matematik, pilotomgången
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

7 - Redovisning av terminsbetyg, 
höstterminen 2018 (19/BIN/14)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid 
kommunens skolor i slutet av höstterminen 2018.

Presidiets behandling av ärendet (§ 6 2019)

Förvaltningschefen informerar kort om höstterminens betyg och hur arbetet fortgår med detta. 
Man har sett över alla årskurser som får betyg. Mer information presenteras på nämndens 
sammanträde.

Ordförande föreslår presidiet förslå bildningsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna.

Förslag till beslut

Presidiet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av terminsbetyg, höstterminen 2018
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

8 - Aktuellt läge bildningsförvaltningen 
(19/BIN/15)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget i bildningsförvaltningen.   

Presidiets behandling av ärendet (§ 7 2019)

Förvaltningschefen informerar presidiet om läget i förvaltningen. Rekrytering av ny rektor till 
Långängskolan startar i april, tills ny rektor är på plats kommer en tf rektor vara där. Förskolechefen 
Pålsboda/Hjortkvarn går i pension under våren. Rekrytering dit pågår. Rektor Östansjö går också i 
pension efter vårterminen. Förvaltningen ser över organisationen i samband med detta.

Ordförande föreslår presidiet föreslå bildningsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna.

Förslag till beslut

Presidiet föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Aktuellt läge bildningsförvaltningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

9 - Verksamhetsrapport 2017:05 (18/BIN/339) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på Långängskolan i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En rapport 
från besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt bilaga.

Presidiets behandling av ärendet (§ 8 2019)

I presidiet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport 2017:05, Långängskolan
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till

Rektor Långängskolan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

10 - Verksamhetsrapport 2017:06 (18/BIN/340) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på Transtenskolan i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En rapport 
från besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt bilaga.

Presidiets behandling av ärendet (§ 9 2019)

I presidiet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport 2017:06, Transtenskolan

Expedieras till

Rektor Transtenskolan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

11 - Verksamhetsrapport 2017:07 (18/BIN/341) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Stocksätter i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt bilaga.

Presidiets behandling av ärendet (§ 10 2019)

I presidiet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport 2017:07, förskolan Stocksätter

Expedieras till

Förskolechef förskolan Stocksätter
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

12 - Verksamhetsrapport 2018:07 (19/BIN/6) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbesök har genomförts på förskolan Björkängen i Hallsberg, Hallsbergs kommun. En 
rapport från besöket har utarbetats av utvecklingssamordnare Carina M Koutakis enligt bilaga.

Presidiets behandling av ärendet (§ 11 2019)

I presidiet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport 2018:07, förskolan Björkängen

Expedieras till

Förskolechef förskolan Björkängen

13 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2018-12-18 - 2019-01-28 presenteras på nämndens 
sammanträde den 29 januari.

Page 13 of 66



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

14 - Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen punkt 2.15 - 2.17 
(19/BIN/2)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 29 januari redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman mellan perioden 2018-12-18 - 2019-01-28.

På presidieträffen den 15 januari redovisas också hittills inkomna anmälningar till 
bildningsnämnden om kränkande behandling.

Presidiets behandling av ärendet (§ 13 2019)

Det har inkommit 5 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Presidiet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 5 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-12-18 – 
2019-01-14.

Förskolan Treudden 1 st
Sköllersta skola 1 st
Fredriksbergskolan 1 st
Folkasboskolan 1 st
Förskolan Stocksätter 1 st

Anmälningarna avser inte en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

En av anmälningarna handlar om ett barn som tar ett strypgrepp på ett annat barn när de skulle 
öppna ett paket. Specialpedagog kopplades in i ärendet. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet 
har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om ett barn som blivit fysiskt kränkt av ett annat barn medan de 
lekte. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev får slag av en annan elev när denne försöker hindra den 
andra att förstöra cyklarna som står i cykelstället. Samtal har förts med inblandade elever. Kuratorn 
är inkopplad i ärendet.  Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.

En av anmälningarna handlar om två elever som hamnar i konflikt. Den ene eleven skrattar åt den 
andre, som därefter kallar den förste eleven för otrevliga saker. Då blir den förste eleven arg och 
slår den andra eleven. Rektor har haft samtal med de inblandade eleverna och vårdnadshavare är 
informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

En av anmälningarna handlar om en elev som fått sin bakgrundsbild på sin platta utbytt till en 
annan bild, vilken upplevdes som kränkande. Samtal om värdegrund och användandet av iPad har 
skett med hela klassen. Specialpedagogen är inkopplad i ärendet. Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet pågår och är ännu inte avslutat.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

15 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen

Page 16 of 66



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

16 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2019-01-29 

17 – Övriga frågor Föredragande  

Ärendebeskrivning

Presidiets behandling av ärendet (§ 16 2019)

* Verksamhetsbesök innevarande mandatperiod
Den här mandatperioden kommer sex personer per besök att delta
1 person från SD och V
1 person från Alliansen och MP
1 person från S
Anmälan om deltagande sker till nämndsekreterare.

* Övriga frågor
Punkten övriga frågor kommer att tas bort och istället ha punkter om frågor till ordförande och 
frågor till förvaltningschefen. Frågorna ska vara inne senast dagen innan sammanträdet, för att 
kunna besvaras på sammanträdet.

* Intern kontroll
Ett ärende som tillkommer till nämndens handlingar till 29 januari.

Presidiet lägger informationen till handlingarna.
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Återrapportering av den interna kontrollen år 
2018

4

18/BIN/139
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-01-16 Dnr: 18/BIN/139

Version 1.3

Återrapportering av den interna kontrollen år 2018

Ärendebeskrivning
Återrapportering av den interna kontrollen som genomförts under år 2018.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att

1. Bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 2018 godkänns.

2. Återrapportering av intern kontrollplan för år 2018 för bildningsnämnden överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Ärendet
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Det är varje nämnds ansvar att 
årligen anta en intern kontrollplan. Den interna kontrollen avser ekonomiska, administrativa och 
övriga rutiner samt beslut i verksamheter inom bildningsnämnden. Kontrollplanen visar vilka 
områden och rutiner som kontroll ska göras på under ett budgetår. I samband med nämndens 
behandling av årsbokslutet ska resultatet av arbetet med intern kontroll redovisas. I bildnings-
nämndens verksamhetsberättelse redovisas kortfattat arbetet med intern kontroll. En utförlig 
redovisning av resultatet av arbetet med intern kontroll redovisas i bilagan Återrapportering Intern 
kontrollplan för år 2018.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Lena Wahlman

Förvaltningschef Ekonomisekreterare

Bilagor
Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
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Investeringsbudget för fritidsanläggningar 
2019

5

19/BIN/16
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Tjänsteskrivelse 1 (1)

                                                  
2019-01-11 Dnr:   19/BIN/16

Version 1.2

Investeringsbudget för fritidsanläggningar 2019

Ärendebeskrivning
Fritidsavdelningen har tagit fram en prioriteringslista för investeringar i 
fritidsanläggningar 2019. Investeringsbudgeten omfattar 800 tkr.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden att anta den prioriteringslista som 
fritidsavdelningen gjort för investeringar i fritidsanläggningar 2019. 
Investeringsbudgeten omfattar 800 tkr.

Ärendet
Kommunen har under lång tid haft en dialog med föreningslivet om de behov som 
föreningarna ser när det gäller utveckling och underhåll av våra fritidsanläggningar. 
Fritidsavdelningen har tagit fram en prioriteringslista för investeringar i 
fritidsanläggningar 2019. Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden att anta 
den prioriteringslista som fritidsavdelningen gjort för investeringar i 
fritidsanläggningar 2019. Investeringsbudgeten omfattar 800 tkr.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall Tobias Fornbrant

Förvaltningschef Fritidschef

Bilagor
Prioriteringslista investeringar fritidsanläggningar 2019
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2019-01-11

Prioriteringslista investeringsbudget fritidsanläggningar 2019

Föreslagna investeringar 2019

 Målning linjer och toppfärg löparbanan, IP, Hallsberg 500 tkr
 Utegym i någon av orterna i kommunen 150 tkr
 Komplettering domartorn, tralldäck/altan 150 tkr

Övriga investeringsbehov

 Hoppbädd med spik- och regnskydd (stavhopp), IP, Hallsberg 75 tkr
 Dränering Östansjö elljusspår 150 tkr
 Beläggning motionsspår 30 tkr
 Informationsskyltar badplatser och motionsspår 50 tkr
 Spårmarkeringar motionsspår 30 tkr
 Yt/markjusteringar och anläggning sandstrand Tisarstrand 100 tkr
 Yt/markjusteringar strand, Badviken Svennevad 50 tkr
 2 st 11-mannamål till fotbollsplan, idrottsområdet i Hallsberg 30 tkr
 Elektronisk resultattavla ishallen 75 tkr
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Delrapport 2018, styrning och ledning 
matematik

6

18/BIN/23
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-01-10 Dnr: 18/BIN/23

Version 1.3

Delrapport 2018, styrning och ledning matematik 

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun är en av fem kommuner som deltar i ett projekt som leds av SKL (Sveriges 
kommuner och landsting), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). De övriga 
kommunerna är; Landskrona, Norrköping, Varberg och Göteborg. I likhet med ”PISA 2015-projektet” 
så omfattar detta alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och lärare. Denna gång är 
inriktningen att förbättra undervisningen i matematik på lågstadiet. Bildningsförvaltningen har 
tillsammans med alla nivåer i styrkedjan tagit fram en delrapport som skall skickas in till SKL som 
projektägare. Matematiksatsningen och delrapporten presenteras för bildningsnämnden.

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

Ärendet
Hallsbergs kommun är en av fem kommuner som deltar i ett projekt som leds av SKL (Sveriges 
kommuner och landsting), och NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning). De övriga 
kommunerna är; Landskrona, Norrköping, Varberg och Göteborg. I likhet med ”PISA 2015-projektet” 
så omfattar detta alla nivåer i styrkedjan; politik, förvaltning, rektor och lärare. Denna gång är 
inriktningen att förbättra undervisningen i matematik på lågstadiet. En del av projektet är därför att 
ta fram undervisningsmoduler som täcker huvuddelen av lågstadiets matematik.

En kompetensutvecklingsmodell där lärare från samma stadie genomför samma undervisning och 
träffas varje eller varannan vecka för att diskutera sina erfarenheter och utveckla sitt sätt att 
genomföra undervisningen

Systematisk kartläggning för att stödja lärarna i uppföljning av undervisningen, stödja kommunerna i 
uppföljning av skolors arbete och följa effekterna av projektet. 

Bildningsförvaltningen informerar bildningsnämnden om projektet som kommer att pågå under två 
år samt presenterar den delrapport som skall skickas in till SKL som är projektägare.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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                                          SKL Dnr; 17/06218 
 

 

 

 

Delrapport 2018  

Styrning och ledning – Matematik, pilotomgången 
 

Kommun: Hallsbergs kommun 

 

I Sammanfattning 

Kommunens deltagande i denna satsning har hittills medfört att ett flertal 

utvecklingsområden har synliggjorts när vi granskat vår egen verksamhet. De teman som 

varit på de gemensamma nätverkskonferenserna har gett bestående intryck och påverkat 

diskussionen på hemmaplan. Utbytet av erfarenheter och insyn i andra kommuners arbete 

har gjort att vi har fått möjlighet att ta del av goda exempel och fått med oss idéer hem som 

kan göras om så att de passar vår verksamhet. Detta har bidragit till att ett flertal processer 

startats på olika sätt och i olika grupper för att upprätta planer som saknats och tydliggöra 

strukturer som varit otydliga.  

Det finns en engagerad kommungrupp som består av politiker, förvaltningschef, rektorer och 

lärare som representerar samtliga kommunens F-6 skolor. Att alla dessa skolor är 

representerade är en styrka då de blir mer eller mindre delaktiga i satsningen från start.  

Matematikresultaten har under flera år stuckit ut negativt i kommunen och det är skillnad 

mellan skolor och inom skolor vad gäller likvärdig undervisning. Därför ser vi en vinst med 

denna satsning då den riktar sig direkt mot undervisningen i klassrummet och ger 

förvaltningen en möjlighet att genomföra en kommungemensam kompetensutveckling av 

samtliga pedagoger som undervisar i matematik i årskurserna F-3. Kommungruppen ser med 

tillförsikt fram emot hösten 2019 då satsningen genomförs i full skala. Det finns dock en stor 

medvetenhet om att det behöver göras ett stort arbete under våren för att förbereda för en 

organisation på samtliga berörda skolor som möjliggör för lärare att träffas och att informera 

på olika sätt och i olika sammanhang så att samtliga berörda lärare och rektorer känner sig 

väl rustade inför hösten. 

De operativa målen (de kommunspecifika målen för satsningen) är ännu ej beslutade men de 

övergripande målen med deltagandet är ökade kunskaper om hur lärande och undervisning 

ska organiseras på bästa sätt för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sitt lärande, en 

likvärdig undervisning och högre måluppfyllelse. Förhoppning är att detta blir en långsiktig 

satsning som påverkar undervisning över tid, även efter 2019. 
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II Organisation av arbetet på hemmaplan 

a Vilka befattningshavare har deltagit i kommungruppen som ordinarie ledamöter? 

processledare anges på sin nivå 

  

 Kontinuiteten anges för varje befattningshavare med en siffra enligt nedan 

1 Nästan alltid 

2 Oftast 

3 Hälften av träffarna 

4 Mer sällan 

Nivå Befattning / Byte person Kontinuitet 

Politiker Nämndordförande 1 

Ersättare 4 

  

  

Förvaltningsledning Förvaltningschef 1 

Utvecklingssamordnare 3 

  

Rektor Rektor 1 1 

Rektor 2 2 

Processledare 1 

Lärare Lärare 1, förstelärare 1 

Lärare 2 1 

Lärare 3 1 

Lärare 4 1 

Lärare 5 3 

Lärare 6 4 

Övriga   

  

  

 

Kommentarer: Kommungruppen har träffats kontinuerligt och följt den planering som 

beslutades i uppstarten, gruppen har utökats med fler deltagare under året så att det 

nu finns lärare representerade från samtliga kommunens F-6 skolor. Deltagandet har 

överlag varit högt. En av rektorerna som var med i uppstarten har avslutat sin 

anställning i kommunen och har därför ersatts.  

 

III Arbetet på hemmaplan 

a På vilka sätt har ställningstagande från kommungruppen kommunicerats/förankrats i 

skolorganisationen 

    * Inom den politiska organisationen 
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Ordförande i bildningsnämnden har tillsammans med förvaltnings-

chefen informerat på nämndmöten. 

   * Inom förvaltningsorganisationen 

Utifrån de utvecklingsområden som identifierats i de olika missiven har 

diskussioner förts i förvaltningens ledningsgrupp. Satsningen har även 

varit på agendan i förskoleklassnätverket, på en utvecklingsledarträff 

och i den centrala elevhälsan. Förvaltningschef har beskrivit 

kommunens deltagande i nyhetsbrevet som når samtliga anställda inom 

bildningsförvaltningen vid ett par tillfällen. 

 

b På vilka sätt har satsningen kommunicerats/förankrats uppåt i den kommunala 

organisationen 

 * Inom den politiska organisationen? 

Förvaltningschefen har informerat om satsningen i 

kommunstyrelserapporten vid flera tillfällen, information har delgetts 

på bildningsnämndens möten. 

 * Inom förvaltningsorganisationen? 

Satsningen har kommunicerats på förvaltningens ledningsgruppsmöten 

som en stående punkt under hela året. Förvaltningschef och 

processledare har tagit ett gemensamt ansvar för att detta genomförts.  

 

c Har byte av ordförande i utbildningsnämnden med ansvar för grundskola skett under 

2018? 

 Nej, inget byte har skett. 

 

d Har byte av förvaltningschef skett under 2018? 

 Nej, inget byte har skett. 

 

e Hur har det fungerat med att uppnå gemensam syn mellan de olika nivåerna i 

kommungruppen?  

 1= inte alls  4=mycket bra 

1 2 3 4 

   4 

 

Motivering: Vi har effektiva möten där engagemanget från alla deltagare är stort och 

tilliten till varandras kompetens är hög. Missiven skrivs gemensamt och alla bidrar till 
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innehållet utifrån sina olika roller. Mötena i kommungruppen har prioriterats, vilket 

har gjort att deltagandet varit högt.  

f Hur svårt/lätt har det varit att inse vad som behöver göras?  

 1= svårt  4= lätt 

1 2 3 4 

  3  

 

Motivering: Utifrån vårt deltagande i Pisa 2015 så har arbetssättet med 

missivskrivande, nätverksträffar och kommungruppsträffar etc. varit lätt att ta till 

oss. Ibland har det varit svårt att se vad som behöver göras då vissa frågeställningar i 

missiven varit svårtolkade och vi har inte varit trygga med att allt material från NCM 

levereras i tid då deras tidsplan inte alltid hållits. 

 

g    Erfarenheter av att ha en grupp på hemmaplan där alla fyra nivåer ingår?  

a Vad har varit framgångsrikt? 

Vi har lärt oss om och ökat förståelsen för varandras uppdrag. Samtliga 

har, oavsett roll, uttryckt att det är lärorikt och intressant att diskutera 

och utbyta erfarenheter med personer på andra nivåer i styrkedjan. Bra 

att alla finns med i samma diskussioner och att missiven skrivs 

gemensamt.   

b Vilka eventuella problem har identifierats? 

Det har varit svårt att hitta nya tider för kommungruppen att träffas om 

någon får förhinder, detta har vid enstaka tillfällen inneburit att alla 

nivåer inte varit representerade på kommungruppsträffarna.  

 

V Nätverksarbetet 

Till nätverkskonferenserna utser varje kommun de personer som ska representera 

kommunen. 

 

a. Hur upplever ni att Ert nätverk med de andra kommunerna fungerat? 

  1=mycket dålig  4= mycket bra 

Bedöm de andra kommunernas insats inom 

nedanstående områden 

1 2 3 4 

Ambitionsnivån, att vara förberedd inför   3  
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nätverkskonferenserna 

Kritiska hållningen till inlämnade missiv   3  

Processledarnas mandat som samtalsledare     4 

Kontinuiteten av deltagandet  2   

Arbetet på hemmaplan med att förbättra 

styrning och ledning 

  3  

Fokuseringen på ämnet styrning och ledning   3  

Fokuseringen på arbetssättet, arbetande 

nätverk med 4 nivåer 

   4 

 

Motivering till avgivna omdömen: Diskussionerna på nätverkskonferenserna har fungerat 

bättre efter första träffen då beslut togs om ett gemensamt upplägg av arbetet i de mixade 

grupperna. Flera av de deltagande kommunerna var även med i PISA  2015 vilket har 

underlättat arbetet på nätverkskonferenserna. Alla deltagande kommuner har haft olika 

förutsättningar och utmaningar som har gjort att vi fått ta del av flera goda exempel och 

även fått dela med oss av våra erfarenheter. Utbytet har varit givande och vi har fått syn på 

flera utvecklingsområden som vi tagit tag i och kommer att arbeta vidare med på olika sätt. 

Deltagare i flera av kommungrupperna har bytts ut och inte varit lika insatta i arbetet som 

övriga, detta har medfört att diskussionerna ibland stannat av. Gruppledarens mandat som 

samtalsledare har haft stor betydelse för nätverksträffarnas utfall.  

 

 1=mycket dålig  4= mycket bra 

Bedöm era egna insatser inom nedanstående 

områden 

1 2 3  4 

Ambitionsnivån, att vara förberedd inför 

nätverkskonferenserna 

   4 

Kritiska hållningen till inlämnade missiv    4 

Processledarens mandat från er kommun    4 

Samtliga nivåer är engagerade i samtalen    4 

Kontinuiteten av deltagandet   3  

Arbetet på hemmaplan med att förbättra 

styrning och ledning 

  3  

Fokuseringen på ämnet styrning och ledning   3  
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Fokuseringen på arbetssättet, arbetande 

nätverk med fyra nivåer 

   4 

 

Motiveringar till avgivna omdömen: Engagemanget är stort och ambitionsnivån är hög hos 

samtliga som deltar i arbetet och det har varit bra med en gemensam plattform för 

kommungruppen att arbeta i (Teams i Office 365). Det har varit en stor fördel med 

tydligheten kring hur arbetet med missiven ska genomföras på hemmaplan. Vi ligger väl till 

när det gäller styrning och ledning (ett resultat av deltagandet i PISA 2015) vilket gjort att vi 

fokuserat mer på matematiken i kommungruppens diskussioner. 

 

VI Operativa mål – de mål som fastställ i respektive kommun 

I alla pilotkommuner pågår arbetet med att formulera lokala mål. De som ännu inte beslutat om sina 

målformuleringar beskriver var i processen ni befinner er och processen framåt samt när målen ska 

vara beslutade. 

De som fastställt sina mål svara på frågorna nedan 

De operativa målen är under utarbetande och kommer att fastställas tidigt under våren 2019, därför 

besvaras ej nedanstående frågor. 

a. Var har de operativa målen fastställts? 

b. Hur har de operativa målen kommunicerats till lärarna? 

c. Ange kommunens operativa mål? För varje mål skall anges 

 

• Utgångsläge 

• Tidpunkt för uppföljning 

 

VII SKL:s satser för styrning och ledning 

Beskriv kommunens åtaganden inom respektive sats; Gemensam ledning, Gemensamma 

rutiner och Gemensamma värderingar  

Vad ni tagit mer er från er egen inventering och Nätverkskonferenserna som ni sedan 

beslutat åtgärder kring i er egen kommun 

Vad är nästa steg för det arbetet? 

a. Gemensam ledning 

SKL´s satser Vårt åtagande Nästa steg 

Ledningsnivåerna är 
sammanlänkade 

Eventuellt utveckla 
resultatdialogerna genom 
att även involvera lärare för 
att få med hela styrkedjan. 

Diskussion förs mellan 
förvaltning och politiker. 
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Det finns en tydlig uppdrags- 
och rollfördelning 

Rektorer behöver ta ansvar 
för och skapa legitimitet för 
satsningen på resp. skola 
och möjliggöra för lärare att 
delta. 

Diskussion på 
ledningsgrupp i början på 
2019. 

 

b. Gemensamma rutiner 

Det finns fungerande 
rutiner för systematisk 
uppföljning och 
återkoppling 

En kommungemensam plan 
för god matematik-
undervisning och en plan för 
övergången mellan årskurs 6 
och 7 ska arbetas fram. 
 
Inventering av vilka 
screeningar och 
bedömningsstöd som 
används och utvärdera 
dessa. 
 
Starta upp 
kommungemensamma 
ämnesnätverk som drivs av 
utsedda förstelärare. 
 
 
 
Utveckla arbetet med den 
kommungemensamma 
lärplattformen Edwise för 
ökad likvärdighet gällande 
dokumentation av 
anpassningar etc. 

Uppdrag till tre av 
kommunens förstelärare 
under 2019 under ledning av 
förvaltningens 
utvecklingssamordnare. 
 
Centrala elevhälsans chef 
ansvarar för att påbörja 
inventeringen. 
 
 
 
Tydlighet från förvaltningen 
med innehållet på träffarna 
samt vilka som förväntas 
delta på nätverken, önskvärt 
är att samtliga undervisande 
lärare i matematik finns med.  
 
Den kommungemensamma 
bedömningspolicyn 
implementeras på alla skolor. 
Ansvarig är 
utvecklingssamordnade 
tillsammans med IKT-strateg 
 

Det finns fungerande 
rutiner för att fånga upp 
alla elevers olika behov av 
stöd och vad de behöver 
stöd med 

Målet är att nå en samsyn 
gällande högpresterande och 
särskilt begåvade elever 
samt skapa gemensamma 
rutiner för att upptäcka och 
möta dessa elever på 
samtliga skolor. 

Arbetet startas i den centrala 
elevhälsan under våren 2019. 

 

c. Gemensamma värderingar 

Höga förväntningar på alla 
elever och övriga 

I kommunens gemensamma 
planer uttrycks höga 
förväntningar på flera ställen 
men vi behöver bli ännu 

Alla tar ansvar för att 
uttrycka höga förväntningar 
och tala positivt om skolan.  
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tydligare när det gäller hur 
dessa uttrycks på alla nivåer. 

Lärarnas kompetens och 
samarbete är avgörande 

Målet är att ha behöriga 
lärare som undervisar i 
matematik på samtliga 
skolor. 
Förvaltningen kan bli bättre 
på att lyfta fram lärare som 
lyckas bra i sin undervisning 
och identifiera 
framgångsfaktorer. 

Inventering görs av 
förvaltningen 
 
 
Kollegialt lärande mellan 
skolor och rektorer. 

 

 

VIII Avslutande frågor 

a. Hur väl har deltagandet så här långt motsvarat det som beskrevs i inbjudan till satsningen 

med bilagan Villkor att delta i ”Styrning och ledning – Matematik” 

1= inte alls  4= helt och hållet 

1 2 3 4 

  3  

 

Motivera: Innehållet i modulerna har stämt väl överens med det som beskrevs i 
inbjudan. Det har funnits mycket tid till att diskutera matematikdelen i satsningen och 
det finns en stor tilltro till att vårt deltagande kan göra skillnad för våra elever. 
Tidsplanen har inte hållits fullt ut vilket bidragit till en del oro för designlärarna 
(lärarna som varit med i höstens utprövning av modellen) och i kommungruppen. 

 

b. Hur har det valda arbetssättet med arbetande nätverk upplevts? 

 

1= inte alls givande  4= mycket givande 

1 2 3 4 

   4 

    

Motivera och kommentera särskilt arbetssätt och organisation. 

 

Arbetet på hemmaplan har fungerat mycket bra, alla har tagit ett stort ansvar för att 

bidra till det gemensamma arbetet utifrån sin roll. Vi har haft effektiva möten med fullt 

fokus på det som ska göras. 
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c. Styrning och ledning. 

SKL har valt att koncentrera arbetet på tre områden med två satser vardera. Kommentera 

vikten av de olika satserna, och ange även om det är någon annan dimension som skulle ha 

varit värdefull att ta med. 

Alla satser är lika viktiga. Vi konstaterar att det är en utmaning att skapa gemensamma 

rutiner som följs av alla trots att vi är en liten kommun. Gemensamma rutiner är det område 

som vi identifierar som vår utmaning och där vi behöver bli bättre. Likvärdighetsperspektivet 

skulle varit en intressant dimension att ha med.  
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-01-10 Dnr: 19/BIN/14

Version 1.3

Redovisning av terminsbetyg, höstterminen 2018

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid kommunens 
skolor i slutet av höstterminen 2018.

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

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

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

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

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

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

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

Bildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid kommunens 
skolor i slutet av höstterminen 2018.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Aktuellt läge bildningsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2019-01-10 Dnr: 19/BIN/15

Version 1.3

Aktuellt läge bildningsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget i bildningsförvaltningen.   

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

Ärendet

Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget i bildningsförvaltningen; vakanser aktuella 
rekryteringar och eventuella organisationsförändringar inför framtiden. 

Bildningsförvaltningen 

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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Verksamhetsrapport 2017:07
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