
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-09-18 

  Bildningsnämnden

Tid Plats
 13:00 Sydnärkehallens parkering Hallsberg

Övriga

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

Ej tjänstgörande ersättare

Monica Spennare (S)
Jamal Bayazidi (S)
Cecilia Eriksson (S)
Anders Oxelgren (S)
Siv Pettersson (S)
Linda Eng (MP)
Göril Thyresson (V)
Emelie Mc Quillan (M)
Fredrik Askhem (L)
Sinnika Johannesson (SD)

Beslutande ledamöter

Siw Lunander (S)
Ulf Ström (S), vice ordförande
Tomas Hagenfors (KD), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Tomas Wetterberg (V)
Rikard Arveden (M)
Laura Hedlund (C)
Jimmy Olsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-09-18 

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Tjänstgörande ersättare

Laura Hedlund (C) ersätter Maria Brånn (C)

4. Anmälan om jäv

5. Val av justerare

Page 2 of 23



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-09-18 

2 - Verksamhetsbesök Alléområdet Hallsberg 
(18/BIN/449)

Föredragande Tobias Fornbrant 

Ärendebeskrivning

Bildningsnämnden beslutade på sammanträdet 19 juni 2018 att ett höstens fyra verksamhetsbesök 
ska ske på Alléområdet i Hallsberg. Nämndens sammanträde den 18 september kommer att inledas 
med besöket på Alléområdet.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-09-18 

3 - Delårsrapport bildningsnämnden 2018 
(18/BIN/448)

Föredragande Daniel Jämsä, Fredrik 
Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen har låtit upprätta delårsrapport per 31/8 2018 enligt ekonomiavdelningens 
anvisningar. Den samlade bedömningen för hela året är att bildningsförvaltningen prognostiserar 
en budget i balans.

Rapporten biläggs handlingarna senast på nämndens sammanträde den 18 september 2018.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 107 2018)

Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde den 18 september.

Förslag till beslut

Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde den 18 september.

Expedieras till

Ekonomiavdelningen
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-09-18 

4 - Intern kontroll per 31/8 2018 (18/BIN/139) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar i samband med delårsrapport per 31/8 2018 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 § 108 2018)

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna återrapportering av 
genomförda interna kontroller per 31/8 2018 enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Intern kontroll
 Återrapportering Intern kontroll för år 2018

Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Page 5 of 23



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-09-18 

5 - Kvalitetsredovisning läsåret 2017/2018 
för bildningsförvaltningen (18/BIN/434)

Föredragande Carina Koutakis 

Ärendebeskrivning

Den förvaltningsövergripande kvalitetsredovisningen har sammanställts utifrån förskolornas och 
skolornas kvalitetsredovisningar, resultat från grundskolan i form av uppföljning av elevernas 
läsutveckling i årskurs 1, betygsstatistik, nationella ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9, övriga 
verksamheter samt en brukarundersökning i relation till bildningsnämndens och nationella mål.

Redovisningen biläggs handlingarna innan nämndens sammanträde den 18 september 2018.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 109 2018)

Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde den 18 september.

Förslag till beslut

Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde den 18 september.

Expedieras till

Samtliga rektorer och förskolechefer
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-09-18 

6 - Aktuellt läge nyanlända barn och elever 
samt mottagningsenheten (18/BIN/345)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun har haft ett relativt stort mottagande av nyanlända elever under de senaste 
åren. Under en period etablerade Migrationsverket flera asylboenden i Hallsbergs kommun. Några 
asylboenden har avvecklats under 2018 och mottagandet har minskat i kommunen. 
Bildningsförvaltningen presenterar det aktuella läget för bildningsnämnden.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 110 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Mottagningsenheten flyttades till Transtenskolan när 
ombyggnationen av Långängskolan startade. Enheten kommer att fortsätta vara kvar på 
Transtenskolan och rektor på skolan där kommer att vara chef för enheten. Asylboendet i 
Björnhammar finns inte kvar. Mer information kommer på nämndens sammanträde den 18 
september.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Aktuellt läge

7 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2018-08-28 - 2018-09-17 presenteras på nämndens 
sammanträde den 18 september.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-09-18 

8 - Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen punkt 2.15 (18/BIN/4)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 18 september redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman mellan perioden 2018-08-28 - 2018-09-17.

På beredningsutskottets sammanträde 4 september redovisas också hittills inkomna anmälningar 
till bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 112 2018)

Det har inte inkommit några anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Inga anmälningar om kränkande behandling har inkommit till bildningsnämnden mellan perioden 
2018-08-28 – 2018-08-29.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-09-18 

9 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 113 2018)

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering
* Kommunens lokalstrategiska grupp har tagit fram en lista med förslag till 
nybyggnation/ombyggnationer/rotrenoveringar, utifrån vilken bildningsnämnden kommer att 
behöva göra prioriteringar. Administrativ samordnare Kjell Gunnarsson informerar nämnde på 
sammanträdet den 18 september om detta.

IT

Information från förvaltningen

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-09-18 

10 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-09-18 

11 – Övriga frågor Föredragande  
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Intern kontroll per 31/8 2018

4

18/BIN/139
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-08-29 Dnr: 18/BIN/139

Version 1.3

Intern kontroll per 31/8 2018

Ärendebeskrivning
Bildningsförvaltningen redovisar i samband med delårsrapport per 31/8 2018 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.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna återrapportering av 
genomförda interna kontroller per 31/8 2018 enligt bilaga.

Bildningsförvaltningen

Fredrik Nordvall

Lena Wahlman 

Förvaltningschef Ekonomisekreterare

Bilagor
Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
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Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
Delårsrapport     X
Årsredovisning   ....

Bildningsförvaltningen
Område: Verksamhet

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Jun: 
Rektor Stocksätterskolan
Rektor Långängskolan
Rektor Transtenskolan
Rektor Östansjö skola
Rektor Fredriksbergskolan
Rektor Sköllersta skola
Rektor Folkasboskolan

Jun:
Rektor Stocksätterkolan
Rektor Långängskolan
Rektor Transtenskolan
Rektor Östansjö skola
Rektor Fredriksbergskolan
Rektor Sköllersta skola
Rektor Folkasboskolan

Resultat av kont-
roller rapporteras
i samband med bok-
slut 2018.

Resultat av kont-
roller rapporteras
i samband med bok-
slut 2018.

Att elever deltar i nationella prov.Deltagande i nationella prov Allkontroll
av deltag-
ande i alla
nationella
prov i års-
kurserna
3, 6 och 9.

Kontroll 
sker i jun

Extra anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdsprogram

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

Allkontroll av 
de som har 
erhållit 
betyget F 
eller erhållit – 
(streck) i 
något ämne

Kontroll
sker i jun
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Dec:
Rektor Stocksätterkolan
Rektor Långängskolan
Rektor Transtenskolan
Rektor Östansjö skola
Rektor Fredriksbergskolan
Rektor Sköllersta skola
Rektor Folkasboskolan

Apr:
Rektor Stocksätterskolan

Vid schema-
läggning kontroll-
räknas all tid av
någon mer än
schemaläggare
samt att vi är
tydligare med hur
vi utökar resp.
minskar där så är
tillåtet.

Rektor Långängskolan Musik år 5 och 6 är ut-
lagt 10 min kortare tid/
lektion. Planerat extra
jobb/undervisning och
uppvisning i samband 
med lucia och skolav-
slutning som kompen-
serar den kortare tiden.
Övriga negativa avvik-
elser som påvisades
berodde på ej upp-
daterade scheman, det
är åtgärdat i de som 
finns utlagda nu.

En åtgärd som
var nödvändig då
dessa årskurser
har haft sin
undervisning i 
Kubens lokaler 
under året då
ombyggnation 
sker på Lång-
ängskolan.

Allkontroll av 
de som har 
erhållit 
betyget F 
eller erhållit – 
(streck) i 
något ämne

Kontroll
sker i dec

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

Extra anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdsprogram

Garanterad undervisningstid

  

Att elever får den garanterade
undervisningstiden i grund-
skolan.

Allkontroll
av alla
ämnen i alla
klasser

Kontroll sker
en gång/
termin
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Rektor Transtenskolan Musik/hemkunskap/
bild/slöjd är uppdelade
på tre block under ett
läsår, vilket leder till
att vissa elever får
mindre undervisnings-
tid ena terminen.

När läsåret är 
komplett kom-
mer alla elever
ha fått sin
garanterade 
undervisningstid.

Rektor Östansjö skola Ingen kommentar. Ingen
kommentar.

Rektor Fredriksbergskolan Slöjd för åk 3 är inlagd
i grupper och inte i
klasser vilket gör att
det uppstår en 
avvikelse.

Alla elever i åk 3
har slöjd enligt
den garanterade
undervisnings-
tiden.

Rektor Sköllersta skola Sv åk 2, -65 min: Elev-
erna kompenseras i
andra ämnen genom
temaarbete.
NO åk 3, -15 min: Elev-
erna kompenseras i
andra ämnen genom
temaarbete.
Bild åk 4, -5 min:
Under året har svenska
och engelska prioriter-
ats.
SO åk 4, -20 min:
Under året har svenska
och engelska prioriter-
ats.
NO åk 4, -5 min: Under 
året har svenska
och engelska prioriter-
ats.

I varje årskurs är
totalt mer under-
visningstid utlagd
än vad timplanen
säger.

Rektor Folkasboskolan Elevens val har fått
ge extra tid till andra
ämnen.

Schemaläggning
efter nya tim-
planen.

 

forts. Garanterad undervis-
ningstid
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Okt:
Rektor Stocksätterskolan
Rektor Långängskolan
Rektor Transtenskolan
Rektor Östansjö skola
Rektor Fredriksbergskolan
Rektor Sköllersta skola
Rektor Folkasboskolan

Tema Att nämnden erhåller tema 1-4
från förskolechefer och rektorer.

Tema 1: Plan mot kränkningar
och plan mot diskriminering
samt sammanställning kränk-
ningsärenden
Tema 2: Frånvaro/närvaro, för-
skola och fritidshem
Tema 2: Frånvaro/närvaro, skola
Tema 3: Särskilt stöd
Tema 4: Klagomål och anmäl-
ningar till Skolinspektionen

Allkontroll

Kontroll sker
fyra gånger/
år

Feb:
Tema 3 
Nämndsekreterare

Apr:
Tema 4 
Nämndsekreterare

Sep:
Tema 1
Nämndsekreterare

Nov:
Tema 2
Nämndsekreterare

Tema 3: Samtligas
rapporter (13 st) har 
inkommit.

Tema 4: Samtligas
rapporter (13 st) har 
inkommit.

Garanterad undervisningstid Att elever får den garanterade
undervisningstiden i grund-
skolan.

Allkontroll
av alla
ämnen i alla
klasser

Kontroll sker
en gång/
termin
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Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
Delårsrapport     X
Årsredovisning   ....

Bildningsförvaltningen
Område: Gemensam administration

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Delegationsordning Att delegationsordning efter-
levs och beslut anmäls till
nämnd.

Stickprov

Kontroll 
sker i okt

Okt:
Kontrollerna utförs
av nämndsekreterare
och avser:

Vid ev. avvikelse
anger förskolechef/
rektor åtgärd för att
säkerställa att
delegationsordningen
efterlevs.

2.14 Upprätta plan mot Rektor Stocksätterskolan
kränkande behandling Förskolechef 1

Förskolechef 2
Förskolechef 3
Rektor Långängskolan
Rektor Transtenskolan
Rektor Östansjö skola
Rektor/förskolechef
Vretstorp
Rektor/förskolechef
Sköllersta
Rektor Folkasboskolan
Förskolechef Hjortkvarn/
Pålsboda

4.1 Undervisning om vad Rektor Stocksätterskolan
eleverna ska iaktta för und- Rektor Långängskolan
vikande av olycka Rektor Transtenskolan

Rektor Östansjö skola
Rektor Fredriksbergskolan
Rektor Sköllersta skola
Rektor Folkasboskolan
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Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
Delårsrapport     X
Årsredovisning   ....

Bildningsförvaltningen
Område: Ekonomiadministration

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Beslutsattest Att beslutsattest har skett av rätt
person enligt gällande attest-
förteckning.

Tre gånger/år

Kontroll
sker i mar,
aug och
nov

Mar:
Ekonom, ekavd

Aug:
Ekonom, ekavd

Nov:
Ekonom, ekavd

Mar:
Ingen avvikelse.

Aug:
Ingen avvikelse.

Okt:
Adm 1 Stocksätterskolan
Adm 2 Stocksätterskolan
Adm 1 Transtenskolan
Adm 2 Transtenskolan
Adm 1 Stocksätterskolan
(avser Folkasboskolan)
Adm kulturavd
Adm fritidsavd
Adm biblioteket
(Adm = administratör)

Personliga utlägg Att personliga utlägg endast
görs i undantagsfall.

Stickprov

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun:
Kvalificerad ekonomi-
handläggare, ekavd.

Dec:
Kvalificerad ekonomi-
handläggare, ekavd.

Jun: Resultat av 
kontrollen rapporteras
i samband med bok-
slut 2018.

Att datum, syfte och del-
tagarnas namn finns noterade
på faktura eller på dokument
som bilagts fakturan.

Intern och extern
representation

Stickprov

Kontroll
sker i okt
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Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Skol- och barnomsorgspeng Att korrekt skol- och barn-
omsorgspeng erläggs för barn
och elever som är folkbok-
förda i Hallsbergs kommun
och som har plats i förskole-
klass, grund- eller grundsär-
skola, förskola, annan peda-
gogisk verksamhet eller fritids-
hem i annan kommun eller i en
fristående verksamhet.

Stickprov

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun:
Administrativ sam-
ordnare

Dec:
Administrativ sam-
ordnare

Jun: Resultat av 
kontrollen rapporteras
i samband med bok-
slut 2018.
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Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
Delårsrapport     X
Årsredovisning   ....

Bildningsförvaltningen
Område: Personaladministration

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Anställningar 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 
-Tillsvidareanställda

Allkontroll

Kontroll
sker i mar
och nov

Mar:
Ekonomisekreterare

Sep: (extra kontroll enligt
beslut av BIN 2018-04-25)
Ekonomisekreterare

Nov:
Ekonomisekreterare

Mar: 
Period som har kon-
trollerats: 2018-01-01--
2018-02-28. Kontroll 
gjordes av 51 st
anställningar. Det
fanns utdrag ur belast-
ningsregistret till 37 st
av dessa. Det sak-
nades 14 st utdrag
som inte hade 
skickats till personal-
avdelningen.Resultatet 
av den genomförda
kontrollen skickades till 
berörda arbets-
ledare 2018-03-22. 

De åtgärder som
berörda arbets-
ledare lämnade
för att säkerställa
att utdrag från
belastnings-
register skickas
till personalav-
delningen
rapporterades till 
BIN 2018-04-25.
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Aktuellt läge nyanlända barn och elever samt 
mottagningsenheten

6

18/BIN/345
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2018-08-28 Dnr: 18/BIN/345

Version 1.3

Aktuellt läge nyanlända barn och elever samt mottagningsenheten

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun har haft ett relativt stort mottagande av nyanlända elever under de senaste 
åren. Under en period etablerade Migrationsverket flera asylboenden i Hallsbergs kommun. Några 
asylboenden har avvecklats under 2018 och mottagandet har minskat i kommunen. 
Bildningsförvaltningen presenterar det aktuella läget för bildningsnämnden. 

Förslag till beslut

Ärendet

Hallsbergs kommun har haft ett relativt stort mottagande av nyanlända elever under de senaste 
åren. Under en period etablerade Migrationsverket flera asylboenden i Hallsbergs kommun. Några 
asylboenden har avvecklats under 2018 och mottagandet har minskat i kommunen. 
Bildningsförvaltningen presenterar hur det ser ut idag när det gäller antal nyanlända och hur 
mottagningsenhetens arbete har fungerat och utvecklats. 

Bildningsförvaltningen 

Fredrik Nordvall

Förvaltningschef
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