
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-02-27 

  Bildningsnämnden

Tid Plats
 13:00 Kommunhuset Hallsberg, Hörnet

Övriga

Fredrik Nordvall, Förvaltningschef
Kjell Gunnarsson, Administrativ samordare
Daniel Jämsä, Ekonom
Maria Fransson, Sekreterare

Ej tjänstgörande ersättare

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

Beslutande ledamöter

Siw Lunander (S)
Tomas Hagenfors (KD), 2:e vice ordförande
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Monica Spennare (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Tomas Wetterberg (V)
Rikard Arveden (M)
Maria Brånn (C)
Jimmy Olsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-02-27 

1 – Sammanträdets inledning Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Tjänstgörande ersättare

Monica Spennare (S) ersätter Ulf Ström (S)

4. Anmälan av jäv

5. Val av justerare
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2 - Lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens 
verksamheter 2018 (18/BIN/138)

Föredragande Daniel Jämsä, Fredrik 
Nordvall 

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter januari 2018 enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 15 2018)

Ekonom Daniel Jämsä drar den ekonomiska uppföljningen muntligt då det ännu inte finns 
någon bilaga och förvaltningschefen föredrar lägesredovisningen. Ärendet diskuteras 
därefter av beredningsutskottet.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens verksamheter januari 2018 enligt bilaga läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning januari
 Lägesredovisning januari

Page 3 of 27



KALLELSE
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3 - Aktuellt läge inför budgetarbete 2019 
med flerårsplan -20 och -21 (18/BIN/148)

Föredragande Daniel Jämsä, Fredrik 
Nordvall, Kjell Gunnarsson 

Ärendebeskrivning

Under våren påbörjas arbetet med att ta fram ekonomiska ramar för respektive nämnd inför 
kommande budgetår samt flerårsplaner för de två därpå följande åren. 
Bildningsförvaltningen redovisar de förutsättningar som finns idag, prognoser och önskade 
satsningar inför det kommande arbetet med att skapa ramar för 2019 (-20 och -21).

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 16 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet, som därefter diskuteras av utskottet. Det 
är redan nu fler barn/elever i verksamheterna än vad prognoserna visat.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Aktuellt läge inför budgetarbete 2019 med flerårsplan -20 och -21
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4 - Intern kontrollplan för år 2018 (18/BIN/139) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Det är varje nämnds 
ansvar att årligen anta en intern kontrollplan.

Syfte

Enligt reglementet syftar den interna kontrollen till

att verksamheten på ett effektivt sätt bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut

att kvalitetssäkra den ekonomiska redovisningen och redovisningen av verksamhetsmått och 
nyckeltal

att skydda mot fel och oegentligheter

Resultat

Den interna kontrollen medverkar till att skapa ändamålsenliga och fungerande rutiner.

Avgränsning

Den interna kontrollen avser ekonomiska, administrativa och övriga rutiner samt beslut i alla 
verksamheter inom bildningsnämnden. Kvalitetssäkring av de verksamheter som bedrivs 
inom bildningsnämnden sker bland annat genom egenkontroll och kvalitetsredovisning till 
Skolverket och ligger utanför ramen för det som här avses med intern kontroll och regleras 
av nämnden i särskild ordning.

Uppföljning och rapportering samt eventuella åtgärder

Det är förvaltningschefens ansvar att rutiner ändras/skapas/slopas när den interna kontrollen 
visar att så erfordras. Bildningsförvaltningen rapporterar resultat av det interna 
kontrollarbetet som bedrivits under året i verksamhetsberättelsen.

Prioritering av kontrollområden

Utifrån risk- och skadevärdering av händelser skall bildningsnämnden årligen besluta om 
vilka kontrollmoment som skall ingå i den interna kontrollen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 17 2018)

Ordförande Siw Lunander föredrar ärendet. Beredningsutskottet ser över förslag till intern 
kontrollplan 2018. Det finns några ändringar från planen 2017.
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Ordförande föreslår att beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 27 
februari.

Förslag till beslut

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 27 februari.

Beslutsunderlag
 Intern kontrollplan
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2018-02-27 

5 - Budget för föreningsanknutna 
investeringar, anläggningar år 2018 (18/BIN/46)

Föredragande Tobias Fornbrant 

Ärendebeskrivning
Kommunen har under lång tid haft en dialog med föreningslivet om de behov som 
föreningarna ser när det gäller utveckling och underhåll av våra anläggningar. 
Fritidsavdelningen har tagit fram en prioriteringslista för föreningsanknutna investeringar, 
anläggningar 2018. Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att anta den 
prioriteringslista som fritidsavdelningen gjort för föreningsanknutna investeringar, 
anläggningar 2018. Investeringsbudgeten omfattar 800 tkr.

Ärendet återremitterades på nämndens sammanträde 2017-01-30 för att återkomma på 
nämndens sammanträde 2017-02-27 med mer information om ridhuset i Lindhult.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 18 2018)

Förvaltningschefen redogör för ärendet. Fritidschef Tobias Fornbrant kommer till nämndens 
sammanträde den 27 februari. Det finns ännu ingen mer information om ridhuset i Lindhult.

Ordförande föreslår att beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 27 
februari.

Förslag till beslut

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 27 februari.

Beslutsunderlag
 Prioriteringslista budget föreningsanknutna investeringar, anläggningar 2018
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6 - Tillgången till internet i skola och förskola 
(17/BIN/505)

Föredragande Per Martinsson 

Ärendebeskrivning

Vid bildningsnämndens sammanträde 2017-12-19 inkom en skrivelse från kommunens 
rektorer och förskolechefer. I brevet belyser man tydligt de problem som finns när det gäller 
tillgången till internet på kommunens förskolor och skolor. 2018 -01-30 informerade 
bildningsförvaltningen bildningsnämnden om det aktuella läget. Bildningsnämnden följer 
ärendet och informerar sig om det fortsatt om utvecklingen i denna viktiga fråga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 19 2018)

Förvaltningschefen redogör för ärendet. IT-strateg Per Martinsson kommer till nämndens 
sammanträde den 27 februari. Nämnden fick information på sammanträdet i januari och det 
finns ännu ingen mer information i ärendet.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Tillgången till internet i skola och förskola
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7 - BETT 2018 (18/BIN/147) Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning

Den 24-27 januari 2018 arrangerades BETT-mässan i London. Temat för årets resa var 
lärmiljöer, inkludering, digitalt tänkande/IKT och nyanlända. Hallsbergs kommun deltog för 
tredje året i rad och åkte i år med 36 personer (skolledare och pedagoger). Dessutom åkte 
förvaltningschefen för bildningsförvaltningen tillsammans med länets övriga skolchefer och 
Region Örebro län. Förvaltningen informerar om resan och lärdomar att ta med hem från 
BETT 2018.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 20 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 27 februari.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BETT 2018
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8 - Skolinspektionens regelbundna tillsyn 
2017 (17/BIN/178)

Föredragande Fredrik Nordvall 

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den 
följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla 
barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i 
alla ämnen. Det är huvudmannen, alltså den kommun, utbildningsföretag eller annan 
organisation som driver verksamheten, som har ansvar för att verksamheterna uppfyller de 
krav som ställs i bestämmelserna. De har också ett ansvar för uppföljning, utvärdering och 
utveckling av sina verksamheter. Under 2017 genomförde Skolinspektionen regelbunden 
tillsyn i Hallsbergs kommun. Förvaltningen presenterar de tillsynsbeslut som 
Skolinspektionen beslutat om.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 21 2018)

Förvaltningschefen ger utskottet en kort muntlig information om ärendet. Alla tillsynsbeslut 
har nu inkommit till bildningsförvaltningen. Mer information kommer på nämndens 
sammanträde den 27 februari.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2017

9 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet

Delegationsbeslut under perioden 2018-01-30 - 2018-02-26 presenteras på nämndens 
sammanträde den 27 februari.
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10 - Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen punkt 2.15 (18/BIN/4)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 27 februari redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman mellan perioden 2018-01-30 - 2018-02-26.

På beredningsutskottets sammanträde 6 februari redovisas också hittills inkomna 
anmälningar till bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 23 2018)

Det har inkommit sammanlagt en anmälning enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 1 anmälning till bildningsnämnden mellan perioden 2018-01-
30 – 2018-02-01.

Folkasboskolan 1 st

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

Anmälningen handlar om en elev som blivit fysiskt kränkt av andra elever, främst en. 
Kränkningarna sker i skolans korridorer, vid förflyttningar mellan lektioner. Skolans 
trygghetsteam är inkopplat och vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu 
inte avslutat.
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11 – Rapporter Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering
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12 – Inkommande/utgående skrivelser Föredragande  
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13 – Övriga frågor Föredragande  
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Intern kontrollplan för år 2018

Bildningsförvaltningen
Område: Verksamhet

Process
(rutin/system)

Moment Ansvar Frekvens Metod Rapportering
till

Riskbedömning
(sannolikhet/
konsekvens)

Tid för
genom-
förande

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

Förvaltningschef Möjlig
Allvarlig

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

Rektor En gång/termin Allkontroll av 
de som har 
erhållit 
betyget F 
eller erhållit – 
(streck) i 
något ämne

Förvaltningschef Möjlig
Allvarlig

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

IT-strateg

Rektor

En gång/termin Allkontroll
av alla
ämnen i alla
klasser

Förvaltningschef Möjlig
Allvarlig

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

Förskolechef
Rektor

Fyra gånger/år Allkontroll Förvaltningschef Möjlig
Lindrig
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Intern kontrollplan för år 2018

Bildningsförvaltningen
Område: Gemensam administration

Process
(rutin/system)

Moment Ansvar Frekvens Metod Rapportering
till

Riskbedömning
(sannolikhet/
konsekvens)

Tid för
genom-
förande

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

Nämnd-
sekreterare

Berörd be-
slutsfattare
enligt dele-
gations-
ordningen

Årsvis Stickprov Förvaltningschef Mindre sannolik
Allvarlig
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Intern kontrollplan för år 2018

Bildningsförvaltningen
Område: Ekonomiadministration

Process
(rutin/system)

Moment Ansvar Frekvens Metod Rapportering
till

Riskbedömning
(sannolikhet/
konsekvens)

Tid för
genom-
förande

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

Ekonom,
ekonomi-
avdelningen

Tre gånger/år Stickprov Förvaltningschef Sannolik
Lindrig

Intern och extern
representation

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

Granskare Årsvis Stickprov Förvaltningschef Sannolik
Lindrig

Personliga utlägg Att personliga utlägg endast
görs i undantagsfall.

Ekonomi-
handläggare,
ekonomi-
avdelningen

Två gånger/år Stickprov Förvaltningschef Möjlig
Lindrig

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.

Administrativ
samordnare

Två gånger/år Stickprov Förvaltningschef Möjlig
Lindrig
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Intern kontrollplan för år 2018

Bildningsförvaltningen
Område: Personaladministration

Process
(rutin/system)

Moment Ansvar Frekvens Metod Rapportering
till

Riskbedömning
(sannolikhet/
konsekvens)

Tid för
genom-
förande

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

Ekonomi-
sekreterare

Årsvis Allkontroll Förvaltningschef Mindre sannolik
Mycket allvarlig
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