
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-18

 Bildningsnämnden

Tid Plats
13:00 Sydnärkehallens parkering Hallsberg/ 

Hörnet, Kommunhuset Hallsbe  

Övriga

Fredrik Nordvall (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Kjell Gunnarsson (Administrativ samordare)
Daniel Jämsä (Ekonom)
Tobias Fornbrant (Fritidschef) §102
Mikael Jansson (Vaktmästare) §102

Protokollet innehåller paragraferna §§101-111

Ordförande _________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare _________________________________________________________________
Fredrik Askhem

Sekreterare _________________________________________________________________
Jenny Andersson

Ej tjänstgörande ersättare

Laura Hedlund (C) §§109-111

Beslutande ledamöter

Siw Lunander (S) (ordförande)
Ulf Ström (S) (vice ordförande)
Tomas Hagenfors (KD) (2:e vice ordförande)
Christel Forsberg (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Monica Spennare (S)  ersätter Theres Andersson 
(S)
Siv Pettersson (S)  ersätter Andreas Tranderyd 
(MP)
Göril Thyresson (V)  ersätter Tomas Wetterberg 
(V)
Emelie Mc Quillan (M)  ersätter Rikard Arveden 
(M)
Fredrik Askhem (L)  ersätter Maria Brånn (C)
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HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum 2018-09-18
Protokollet innehåller 
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Underskrift/anslaget av

________________________

Page 2 of 17

hja0926
Maskinskriven text
101 - 111

hja0926
Maskinskriven text
2018-09-20

hja0926
Maskinskriven text
2018-10-15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-18

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 101 Sammanträdets inledning
§ 102 Verksamhetsbesök Alléområdet Hallsberg
§ 103 Delårsrapport bildningsnämnden 2018
§ 104 Intern kontroll per 31/8 2018
§ 105 Kvalitetsredovisning läsåret 2017/2018 för bildningsförvaltningen
§ 106 Aktuellt läge nyanlända barn och elever samt mottagningsenheten
§ 107 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 108 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 2.15
§ 109 Rapporter
§ 110 Inkommande/utgående skrivelser
§ 111 Övriga frågor
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Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 101- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Ärendet Kvalitetsredovisning läsåret 2017/2018 för bildningsförvaltningen utgår från 
dagordningen. Därefter godkänns dagordningen av bildningsnämnden

3. Tjänstgörande ersättare

Fredrik Askhem (L) ersätter Maria Brånn (C)
Monika Spennare (S) ersätter Theres Andersson (S)
Siv Pettersson (S) ersätter Andreas Tranderyd (MP)
Göril Thyresson (V) ersätter Tomas Wetterberg (V)
Emelie McQuillan (M) ersätter Rikard Arveden (M)

4. Ingen anmälan om jäv

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Fredrik Askhem (L) till justerare

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden
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§ 102 - Verksamhetsbesök Alléområdet Hallsberg 
(18/BIN/449)

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.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Bildningsnämnden besöker Alléområdet i Hallsberg och får information om anläggningarna 
där. Fritidschef Tobias Fornbrant tillsammans med Mikael Jansson, vaktmästare, står för 
besöket och visar idrottsplatsen med det nya domartornet samt nya läktaren och 
konstgräsplanen.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 103 - Delårsrapport bildningsnämnden 2018 
(18/BIN/448)

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.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschefen föredrar ärendet, väsentliga händelser och hur förvaltningen hittills 
uppfyllt målen. Vissa av målen kan inte redovisas förrän årsbokslutet. Ekonom Daniel Jämsä 
föredrar den ekonomiska delen. Bildningsförvaltningen prognostiserar en budget i balans vid 
årets slut. 

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna delårsrapport för 
bildningsnämnden 31/8 2018 enligt bilaga.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för bildningsnämnden 31/8 2018 
enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Delårsrapport bildningsnämnden 2018, slutlig

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§ 104 - Intern kontroll per 31/8 2018 
(18/BIN/139)

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)

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar 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

Paragrafen är justerad
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§ 105 - Kvalitetsredovisning läsåret 2017/2018 för 
bildningsförvaltningen 
(18/BIN/434)

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.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ärendet utgår.

Beslut

Ärendet utgår.

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden
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§ 106 - Aktuellt läge nyanlända barn och elever samt 
mottagningsenheten 
(18/BIN/345)

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.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar nämnden om ärendet. Mottagandet av 
nyanlända barn och elever i Hallsbergs kommun har minskat det senaste året. Det är till 
exempel bara hälften så många elever på mottagningsenheten i år mot samma tid förra året. 
Det finns heller inga elever i kö dit för närvarande.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten har startat ett projekt med integrationspedagog. 
De har anställt två stycken, varav den ena är placerad på Stocksätterskolan.

Bildningsnämnden ägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Aktuellt läge

Paragrafen är justerad
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§ 107- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

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

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2018-08-28 
- 2018-09-17.

I bildningsnämnden föreslår ordförande att redovisningen av delegationsbeslut läggs till 
handlingarna.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut fattade under perioden 2018-08-28 - 2018-
09-17 läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut
 18/BIN/415-2  Delegationsbeslut Fk 036/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/416-2  Delegationsbeslut Fk 035/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/424-3  Delegationsbeslut Fk 039/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/49-20  Delegationsbeslut OKS 020/2018 position 6.3
 18/BIN/371-3  Delegationsbeslut OKS023/2018 position 5.1
 18/BIN/423-2  Delegationsbeslut Fk 038/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/371-4  Delegationsbeslut OKS024/2018 position 5.1
 18/BIN/371-5  Delegationsbeslut OKS025/2018 position 5.1
 18/BIN/371-6  Delegationsbeslut OKS026/2018 position 5.1
 18/BIN/371-7  Delegationsbeslut OKS027/2018 position 5.1
 18/BIN/4-77  Delegationsbeslut Fk org 74/2018, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 18/BIN/4-78  Delegationsbeslut Fk org 75/2018, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 18/BIN/4-79  Delegationsbeslut Fk org 76/2018, anmälan till huvudman - 

Långängskolan
 18/BIN/4-80  Delegationsbeslut Fk org 77/2018, anmälan till huvudman - förskolan 

Tallbacken
 18/BIN/443-2  Delegationsbeslut Fk 044/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/444-2  Delegationsbeslut Fk 045/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/445-2  Delegationsbeslut Fk 046/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/4-81  Delegationsbeslut Fk org 78/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skolas fritidshem
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 18/BIN/4-82  Delegationsbeslut Fk org 79/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 
skola

 18/BIN/4-83  Delegationsbeslut Fk org 80/2018, anmälan till huvudman - förskolan 
Kompassen

 18/BIN/447-2  Delegationsbeslut Fk 047/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/4-84  Delegationsbeslut Fk org 81/2018, anmälan till huvudman - Östansjö 

skola

Paragrafen är justerad
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§ 108 - Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 
2.15 
(18/BIN/4)

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.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Det har inkommit sammanlagt 8 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2018-
08-28 – 2018-09-17.

Långängskolan 3 st
Förskolan Tallbacken 1 st
Sköllersta skola och fritids 2 st
Förskolan Kompassen 1 st
Östansjö skola 1 st

En av anmälningarna avser en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir slagen av en annan elev. Oklart varför 
händelsen inträffade. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu 
avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som känner sig jagad av två andra elever. Den 
eleven som känner sig jagad slår då en av de två andra eleverna. Samtal har skett med 
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Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

samtliga inblandade elever. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu 
avslutat.

En av anmälningarna avser kränkning utförd av personal eller annan vuxen i 
verksamheterna. Anmälningen utreds av förvaltningschefen. Vårdnadshavare är 
underrättade. Ärendet pågår och har ännu inte avslutats.

En av anmälningarna handlar om osämja mellan två elever som inte kan komma överens. 
Den ene försöker slå den andre med en innebandyklubba, missar och kastar den då efter den 
andre som springer. Samtal har förts med de inblandade eleverna. Vårdnadshavare är 
informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blev fysiskt kränkt av andra elever på rasten. 
Anledningen var att de tyckte att eleven lät för mycket. Vårdnadshavare är informerade. 
Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir hotad av andra elever med att de ska slå 
eleven, då de ansåg att eleven var i vägen. Eleven flyttade inte på sig, vilket resulterade i att 
de andra eleverna slog, sparkade och puttade eleven. Samtal har skett med samtliga 
inblandade elever. Skolans trygghetsteam är inkopplat. Vårdnadshavare är underrättade. 
Ärendet pågår och har ännu inte avslutats.

En av anmälningarna handlar om ett barn som blir fysiskt kränkt av ett annat barn. Barnet 
skriker sluta, vilket det andra barnet inte gör. Personalen löser situationen och pratar med 
berörda barn. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna som inkommit handlar om en elev som vid upprepade tillfällen blivit 
utsatt för kränkande behandling av en annan elev, både fysiska och verbala. Rektor och 
skolans Må-bra team är inkopplat. Samtal har förts med inblandade elever. Vårdnadshavare 
är underrättade. Ärendet pågår och har ännu inte avslutats.

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkomna anmälningar till huvudman.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 109- Rapporter

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.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
Kultur. och fritidsutskottet har sammanträtt tidigare under dagen. Information finns att läsa i 
det protokollet.

Lokalplanering
Administrativ samordnare Kjell Gunnarsson informerar nämnden muntligt om information 
från kommunens lokalstrategiska grupp. Det finns behov av fler lokaler på flera håll i 
verksamheterna inom bildningsförvaltningen, bland annat i Hallsberg och Pålsboda. Det 
finns också behov av renoveringar av ett antal av förvaltningens lokaler.

IT
Inget att rapportera.

Information från förvaltningen
* Ett beslut om avstängning av en elev har inkommit till förvaltningen.

* Rektor på Långängskolan har lämnat in sitt entledigande. Förvaltningen har påbörjat 
rekrytering efter ny rektor. Sture Barkin kommer att täcka upp ett eventuellt glapp till nya 
rektorn kommer på plats.
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* Rektor för Östansjö skola avslutar tjänsten som verksamhetschef för elevhälsan. Ny 
verksamhetschef för elevhälsan är Madelene Wistrand. Madelene blir också chef för öppna 
förskolan och är sedan tidigare samordnare för särskolan.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 110- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning

Inkommande skrivelser

* Skolinspektionen
Uppföljning av beslut
Dnr 18/BIN/273

* Skolinspektionen
Begäran om ytterligare komplettering
Dnr 18/BIN/392

* Elevrådsprotokoll
Folkasboskolan F-3, Folkasboskolan 4-6
Löpnr BIN/189329, BIN/189337

Utgående skrivelser

* Skolverket
Redovisning statsbidrag specialpedagogik för lärande 2017, rekvisition statsbidrag likvärdig 
skola 2018, redovisning insatsbidraget nyanlända 2017/2018, ansökan statsbidrag 
högskolestudier specialpedagogik HT 2018, redovisning statsbidrag elevhälsa 2018, 
redovisning av statsbidrag högskolestudier specialpedagogik 2017, redovisning av 
statsbidrag fritidshemssatsningen 2017, redovisning av statsbidrag lågstadiesatsningen 2017
Dnr 18/BIN/1

* Svar på skrivelse till bildningsnämndens ledamöter
Löpnr BIN/189408, BIN/189434

* Skolinspektionen
Ytterligare komplettering
Dnr 18/BIN/392

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkommande/utgående skrivelser.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§ 111- Övriga frågor

Paragrafen är justerad
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 Datum 2018-09-12 Sida 

Bildningsnämnden delårårsrapport 2018  3(16) 

 

 

1 Väsentliga händelser 

Hallsbergs kommun växer och antalet barn i våra förskolor och elever i våra 
skolor har under våren varit en stor utmaning, såväl när det gäller brist på lokaler 
som brist på personal. I Vretstorp har vi lyckats bygga om en av förskolorna för att 
kunna använda ytterligare utrymmen. I centrala Hallsberg använder vi oss av 
tillfälliga lokaler, i väntan på att den nya förskolan på norr som har börjat byggas 
ska bli klar. Även Pålsboda har långt mycket fler barn i förskolan än beräknat. 
Förskolan har därför fått överta lokaler från fritidshemmet och fritidshemmet har 
del av sin verksamhet i Folkets hus. Ombyggnationen och renoveringen av 
Långängskolan pågår och etapp ett av tre är nu klar. Vecka 44 är etapp två klar. 
Antalet elever har gjort att bildningsnämnden har beviljats en 
kompletteringsbudget inför hösten 2018 för att kunna bibehålla pedagogtätheten. 

Andelen nyanlända har ökat mycket under de senaste åren. Ett nytt nätverk, 
Nätverk för nyanländas lärande, har därför initierats och en fortbildningsinsats 
för studiehandledare har genomförts. 

Styrgruppen för kompetensförsörjning har återupptagits med tydligare 
samverkan med HR-avdelningen och de gemensamma 
kompetensutvecklingsinsatserna har riktats mot dessa områden. De fackliga 
organisationerna kommer att bjudas in i samband med frågor av relevans för dem. 

Sedan många år sker rättningen av samtliga nationella prov i grupper av lärare i 
en förvaltningsgemensam organisation. Tidsåtgången är anpassad efter 
erfarenheter från tidigare år och lärare utses i samråd med rektorerna med tanken 
att få en god representation från våra skolor. Sambedömningen sker för att öka 
rättssäkerheten och likvärdigheten. Att inte bedöma sina egna elevers prov samt 
att vara mer än en person ökar rättssäkerheten och att samråda vid eventuella 
tveksamheter och hitta en gemensam linje i avvägningar ökar likvärdigheten, i vår 
egen kommun. För att ytterligare dra nytta av de nationella proven presenteras 
resultat och analys på en gemensam resultatkonferens för alla pedagoger, 
utvecklingsledare och rektorer. Syftet med en gemensam resultatkonferens är att 
samla ihop lärdomar från alla bedömningsgrupper och kunna se hur vi kan 
förbättra vår undervisning och genom det också elevernas resultat. Därför 
diskuterar vi i grupper hur resultaten bör påverka den fortsatta undervisningen 
för att nå högre måluppfyllelse. Vi anser att det är bra att alla lärare, även de som 
inte genomför nationella prov, får del av resultaten och kan bidra till att stärka 
arbetet med förmågorna. Varje bedömningsgrupp ansvarar för att åskådliggöra 
resultaten och analysen. Detta sparas i edWise där rektorer löpande kan följa 
presentationerna och resultaten. Grupperna lämnar också synpunkter på hur 
processen praktiskt kan förbättras. Detta ligger till grund för justeringar inför 
kommande läsår. I år hade åter ett antal prov spridits inför provtillfället, vilket 
gjorde att Hallsberg likt många andra kommuner fick använda ersättningsprov. 
Nackdelen med ersättningsproven är att de inte rapporteras och blir synliga i 
offentlig statistik. Skolverket kommer att digitalisera proven för åk 9 fr o m ht 
2019, vilket vi förbereder oss för. Dessutom ska eleverna genomföra proven 
anonymt, vilket vi också ska skapa möjligheter för. Våra förstelärare kommer att 
ha ännu tydligare uppdrag att medverka i denna organisation, särskilt i träffar 
inför genomförandet. 

Vad gäller strukturen och kulturen har ett grundligt arbete skett inom ramen för 
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den förvaltningsövergripande ledningsgruppen. Syftet har varit att skapa en 
gemensam bild av nuläge, resurser, behov (kort- och långsiktigt) för att sedan 
identifiera våra viktigaste gemensamma utvecklingsbehov inför kommande 
utvecklingsplan. 

Under läsåret har organisationen för IT förändrats i riktning att förvaltningen tar 
ett större eget ansvar i syfte att kunna tillgodose behoven. Den nationella IT-
strategin har legat till grund för bildningsförvaltningens IT-plan som 
presenterades våren 2017. Utifrån denna har nya satsningar på alltifrån 
organisation till infrastruktur genomförts under läsåret. Sydnärke IT har drift av 
kommunens nätverk som del av sitt uppdrag. Under våren och sommaren 2018 
har de tidigare eftersatta nätverken genomgått en omfattande upprustning. 
Projektet har som målsättning att vara klart inför läsårsstart 18/19 och följas upp 
under hösten 2018. Enligt plan skall nätverken då ligga i nivå med de krav som 
finns i vår verksamhet. 

Under det senaste läsåret har kommunen kompletterat utbudet av digitala verktyg 
så att det finns en enhet per elev från förskoleklass upp till årskurs 9. 
Undervisningslokalerna är utrustade med trådlöst nätverk och klassrummen med 
projektor eller smartboard. 

Ökat användande av verktygen har resulterat i nya undervisningsmetoder, en 
ökande delningskultur, effektivare arbetssätt och ökade möjligheter till kontakt 
mellan förskola/skola-hem. Likt tidigare år har våra verksamheter har varit 
nominerade i flera kategorier av Webbstjärnans årliga tävling och blivit prisade. 
Instagram, bland andra program och appar, används som ett sätt att dokumentera 
pedagogiken och barnens och elevernas lärande. Både bloggarna och Instagram 
fungerar väl också i dialogen med vårdnadshavare. 

De officiella resultaten är ännu inte publicerade. Enligt vår egen sammanställning 
landar gymnasiebehörigheten på 82,2%, vilket är en liten ökning jämfört med 
föregående år. Extra glädjande är det att Folkasboskolan har lyckats utveckla 
undervisningen och verksamheten under de senaste åren. Det blir synligt i såväl 
betyg som resultat på nationella prov. 

På fritidsavdelningen har flera av de uppskjutna investeringarna från föregående 
år genomförts; ny läktare på konstgräsplanen, påbörjat bygge av domartorn, nya 
bryggor vid Tisaren och Bäcksjön, påbörjat ombyggnation av gymlokal i syfte att 
öka tillgängligheten fler av dygnets timmar. Fritidsgården Kuben har rekryterat två 
nya medarbetare och gjort en omstart i syfte att utveckla verksamheten. 
Kulturavdelningen satte upp en sommarutställning med 60-tals tema. 
Utställningen var populär men hade hård konkurrens av det varma och soliga 
vädret. 
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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 Analys Indikator Kommentar  

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

Trots att vi de gångna 
åren lagt mycket fokus 
på att förbättra det 
förebyggande arbetet i 
syfte att öka närvaron 
ser vi inte de effekter 
vi önskar. Vi behöver 
arbeta mer 
systematiskt med 
bemötande och 
förhållningssätt, god 
arbetsmiljö för 
eleverna och 
samverkan med 
hemmen, vilket har 
stöd i aktuell 
forskning. Att ha en 
mentor eller annan 
vuxen i skolan som 
håller kontakten med 
både eleven och 
hemmet har visat sig 
framgångsrikt. Ett 
nära samarbete med 
EHT är också en 
nyckel. Att tidigt 
upptäcka mönster i 
frånvaron, så tidigt 
som på förskolan kan 
vara ett sätt att 
motverka att frånvaro 
"ärvs" från föräldrar 
till barn. Det finns 
exempel på 
lyckosamma insatser i 
anda kommuner som 
vi kan lära oss av. 
Kompetensutveckling 
för både rektorer och 
pedagoger behövs. 

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 
2017/2018 (maj), 
hade 28 av 492 elever 
i grundskolans åk 7–9, 
mer än 10 % ogiltig 
frånvaro. Av dem hade 
2 över 50 %. Jämfört 
med förra läsåret är 
det en ökning med 1 
elev, från 27 (av 451) 
elever med ogiltig 
frånvaro över 10 %, 
men en minskning av 
antal elever med 
ogiltig frånvaro över 
50 % från 4 elever. 
Övriga årskurser har 
ingen rapporterad 
ogiltig frånvaro. 

 

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

En satsning har gjorts 
och två nya personer 
har anställts 
tillsvidare. 
Kuben har öppet 5 
dagar/vecka. 
Verdandi har öppet 5 
dagar/vecka. 
Hjortkvarn har öppet 
1 dag/vecka, lördagar. 
Pålsboda har öppet 1 
dagar/vecka. 
Tingsgården i 
Sköllersta har öppet 1 
dag/vecka, måndagar. 
Larslundskyrkan i 
Sköllersta har öppet 1 
dag/vecka, fredagar. 

 

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

Årets utvärdering 
visar ett mycket 
positivt besked om att 
man känner sig trygg. 
Av 135 tillfrågade 
svarade 115 st, 85 %. 
Av dem var 13 män 
och 77 kvinnor. 
Samtliga uppger att de 
får bra stöd i 
föräldraskapet. Hela 
99 % av de som 
besvarat 
uppföljningsenkäten 
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  Nämndmål Analys Indikator Kommentar  
upplever att de blir väl 
bemötta av 
personalen samt att 
det varit lätt att få 
kontakt. 94 % 
upplever att de blir väl 
bemötta också av 
andra föräldrar de 
träffar där. Lokalerna 
uppges som lämpliga 
av 96 %. Kännedom 
om Familjecentralen 
har de i första hand 
fått via 
Mödravårdscentralen 
(62 st) och 
Barnavårdscentralen 
(43 st). Övriga 
kanaler, i fallande 
ordning, är 
rekommendationer av 
annan besökare, 
annan information, 
kommunens hemsida, 
förskola/skola och 
familjeteamet/socialtj
änsten. Några av de 
övriga 
kommentarerna är 
"mer genustänk", 
"första-hjälpen kurs 
borde ingå i 
föräldragruppen" och 
"mer musik- och 
sångstunder". 

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 Analys Indikator Kommentar  

 
Kunskapsresultaten i 
grundskolan ska 
årligen öka. 

I år har vi en 
behörighet till 
gymnasieskolan som, 
för första gången 
sedan 2015, ökar. 
Meritvärdet ökar 
likaså. Dock är det inte 
i närheten av vad vi 
har som mål. 
Undervisningen i 
synnerhet och 
verksamheten i sin 
helhet, lyckas inte 
möta alla elever. Trots 
riktade 
kompetensutvecklings
insatser vad gäller 
bemötande generellt, 
lågaffektivt 
bemötande, formativ 
bedömning, 

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

Andelen elever som 
når kunskapskraven i 
alla ämnen i åk 9 
fortsätter att minska. 
Det sammanlagda 
resultatet för 
Hallsbergs kommun är 
70,0 %. På 
Transtenskolan 
minskar andelen till 
67,7 % medan 
Folkasboskolans 
resultat ökar till 
76,0 %. 
Beräkningarna är 
gjorda på egna 
underlag och kan 
skilja sig från den 
officiella statistiken, 
som publiceras av 
Skolverket senare i 
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  Nämndmål Analys Indikator Kommentar  

entreprenöriellt 
lärande mm lyckas vi 
inte med alla elevers 
lärande. Under året 
har steg tagits i att 
utveckla 
avstämningsträffarna 
med skolans 
ledningsgrupper, EHT 
och 
utvecklingssamordnar
e. Lärdomarna 
därifrån är flera, bl a 
att det är viktigt att gå 
från beskrivning av 
elevernas 
kunskapslägen och 
behov till 
genomförande av 
insatser och 
förändringar. Stöd 
från förvaltningen 
kommer att ges i form 
av förenklat system 
för dokumentation, 
vilket gör att det 
löpande arbetet med 
uppföljning blir 
enklare. En annan 
insikt är att fokus ofta 
riktas mot eleven, 
brister och behov hos 
individen, snarare än 
undervisningen och 
lärmiljön. Redan i 
slutet av förra läsåret 
startades ett nätverk 
för Inkluderande 
lärmiljöer, vilket leds 
av två skolpsykologer. 
Det finns flera andra 
exempel på vad som 
är gynnsamt för att 
stärka och stödja 
lärandet, både i den 
egna kommunen och 
andra, liksom 
forskning, som vi 
behöver undersöka 
och ta till oss. Detta 
sker genom generella 
och riktade 
kompetensutvecklings
insatser för rektorer, 
utvecklingsledare, 
pedagoger samt 
personal i EHT. 
Ytterligare ett steg i 
att skapa ett 
sammanhang som 
riktar fokus på 
verksamhetens 
potential att utveckla 
undervisningen är de 
ämnesnätverk som 

höst. Uppgifter för län 
och rike likaså. 
Fullständig bild ges i 
årsredovisningen. 

Meritpoängen ska 
årligen öka 

Årets meritvärde ökar 
tydligt från 188,3 till 
192,3. 
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. 

 

Andelen elever som är 
behöriga till 
gymnasieskolan ska 
årligen öka, för att 
2018 vara bland de 
25 % bästa i landet. 

Detta år ökar 
behörigheten. För 
Hallsbergs kommun är 
behörigheten 82,2 %. 
Transtenskolans 
behörighet är 81,5 och 
Folkasboskolans är 
84,1 %. De flesta 
eleverna som är 
behöriga till 
yrkesprogram är 
också behöriga till 
högskoleförberedande 
program. 
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. 

Resultaten för 
innevarande läsår 
redovisas i 
årsredovisningen. 

 

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 12 elever till 25. 
Matematiken visar 
lägre resultat. Jämfört 
med förra året har 
antalet elever som 
inte deltar ökat från 9 
elever till 11. 
Resultaten i åk 6 
sjunker i matematik 
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  Nämndmål Analys Indikator Kommentar  
startar i samband med 
höstterminen. De finns 
för svenska, 
matematik och 
engelska och leds av 
förstelärare, i ett team, 
för att hålla 
gemensam riktning 
men också verka för 
att bryggor mellan 
både ämnen och 
åldrar skapas och 
stärks. I dessa nätverk 
får de nationella 
proven sin plats, 
liksom 
bedömningsstöden, 
planen för 
kunskapsuppföljning 
och formativ 
bedömning. I dessa 
forum kommer också 
behov av 
kompetensutveckling 
att identifieras. 
  

och engelska, jämfört 
med förra året. 
Svenskan ökar något 
litet. Andel som ej 
deltagit i svenska har 
minskat till 5,5 % från 
10,1 %, i matematik 
5,5 % (7,4 %) och i 
engelska 5,5 % (8,8 
%). 
Resultaten i åk 9 
sjunker i matematik 
och engelska och ökar 
i något i svenska. 
Andel som ej deltagit i 
svenska är i stort sett 
detsamma, 11,2 % 
(11,4 %). I matematik 
har andelen minskat 
till 8,6 % (18,2 %) och 
i engelska har andelen 
ökat betydande till 
7,3 % (2,6 %). 
N.B. 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. 
Åk 3 
Svenska: 51,8 % (41,8 
%) 
Matematik: 41,3 % 
(53,2 %) 
Åk 6 
Svenska: 86,4 % (85,7 
%) 
Matematik: 87,0 % 
(89,1 %) 
Engelska: 88,4 % 
(92,6 %) 
Åk 9 
Svenska: 90,2 % (88,1 
%) 
Matematik: 56,1% 
(61,4 %) 
Engelska: 92,7 % 
(97,4 %) 
  
Resultatet i 
jämförelser med länet 
och riket redovisas i 
årsredovisningen. 

Skolår 6 och 9 ska 
årligen öka andelen A i 

För skolår 6 ser vi, 
jämfört med 
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  Nämndmål Analys Indikator Kommentar  
ämnesbetyg fram till 
år 2018. 

2016/2017, en tydlig 
ökning från 3,9 % till 
6,6 % för andel A i 
ämnesbetyg. För 
skolår 9, har en 
minskning skett, från 
11,2 % till 8,8 %. För 
både åk 6 och åk 9 är 
andelen högre än för 
fem år sedan, 2013. 
I tidigare 
delårsrapporter har 
statistik för andel 
elever som har minst 
ett betyg A. Fr o m 
denna redovisas andel 
A-betyg.  
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! 

Under året har vi 
implementerat 
Skolverkets 
obligatoriska 
bedömningsstöd. 
Detta har fungerat väl, 
med språknätverket 
som stöd och 
diskussionsforum. 
Flera skolor har 
deltagit i Skolverkets 
Läslyft vilket bör ge 
effekter framöver, 
likaså 
Specialpedagogiklyftet
. Vi ser att resultaten 
till viss del kan 
förklaras med den 
ökande andel elever 
med utländsk 
bakgrund som kommit 
till oss de senaste 
åren. I och med att 
flera elever har ett 
annat modersmål ser 
vi behovet av ett 
material som bättre 
möter just dem. 
Skolverket 
tillhandahåller 
materialet Bygga 
Svenska som vi 
kommer att börja 
använda. Ett nätverk 
för Nyanländas 
lärande har verkat 
under året och 

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

Årets resultat visar att 
två (2/6) skolor 
uppfyller målet, tre 
(3/6) delvis uppfyller 
målet och att 1 skola 
(1/6) ej uppfyller 
målet för Läsa i år 1. 
Det skiljer sig åt från 
förra året genom att 
det då var tre som 
uppfyllde målet och 
två som delvis 
uppfyllde målet. Också 
förra året var det en 
skola som inte 
uppfyllde målet. Två 
skolor redovisar 
samma måluppfyllelse 
för året som för det 
förra. Resultaten 
baseras på det 
obligatoriska 
bedömningsstödet 
som tillhandahålls av 
Skolverket och som 
används av samtliga 
skolor. 
Folkasboskolan: 
Delvis uppfyllt (ej 
uppfyllt) 
Fredriksbergskolan: Ej 
uppfyllt (delvis 
uppfyllt) 
Långängskolan: 
Uppfyllt (delvis 
uppfyllt) 
Sköllersta skola: 
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  Nämndmål Analys Indikator Kommentar  
kommer att fortsätta. 
Där arbetas rutiner 
fram för mottagande 
av nyanlända, 
kartläggning, 
placering, uppföljning, 
undervisning i 
svenska som 
andraspråk etc. Detta 
införlivas i Planen för 
kunskapsuppföljning 
vilken kommer att 
uppdateras igen under 
hösten. 

Delvis uppfyllt (delvis 
uppfyllt) 
Stocksätterskolan: 
Delvis uppfyllt (ej 
uppfyllt) 
Östansjö skola: 
Uppfyllt (uppfyllt) 
  

2.3 ALLAS INFLYTANDE 

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

  Nämndmål Analys Indikator Kommentar  

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

Då vi fortfarande inte 
når målet behöver vi 
fortsätta att arbeta 
med området 
inflytande. Formativ 
undervisning har i 
forskning visat sig 
vara en bra väg att gå 
och därför har vi åter 
aktualiserat 
bedömningspolicyn 
från 2013. Under året 
kommer den att 
bearbetas av 
pedagogerna för att 
öka förståelsen för hur 
elevens inflytande är 
viktigt för en ökad 
måluppfyllelse. 
Stödet till rektorer och 
utvecklingsledare 
behöver ökas och blir 
ännu mer riktat. Det 
nära ledarskapet och 
samarbetet i 
arbetslagen behöver 
utvecklas i syfte att 
förändra 
undervisningen i detta 
avseende. 
Fritidshemmet är 
viktigt för de elever 
som deltar i den 
verksamheten. 

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 
Stämmer helt och 
Stämmer ganska bra 
får vi en spridning 
från 58 % till 80 %. 
Jämfört med förra 
årets enkätsvar är 
svaren något mer 
positiva, både för 
flickor och pojkar, där 
flickornas upplevelse 
av inflytande jämfört 
med förra året ökar 
mest. Pojkarnas 
upplevelse av 
delaktighet när det 
gäller att planera 
skolarbetet, klassråd 
samt elevråd har t o m 
minskat. 

• ”Lärarna på 
min skola tar 
hänsyn till 
elevernas 
åsikter.”: 
80 % (77%). 
Flickor 79 % 
(75 %). 
Pojkar 79 % 
(78 %). 

• ”Jag kan 
påverka hur 
vi ska arbeta 
i de olika 
ämnena.”: 
64 % (60 %). 
Flickor 63 % 
(60 %). 
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  Nämndmål Analys Indikator Kommentar  

Pojkar 64 % 
(61 %) 

• "Jag är med 
och planerar 
mitt arbete i 
skolan.": 
58 % (57 %). 
Flickor 58 % 
(53 %). 
Pojkar 58 % 
(61 %).  

• "Klassrådet 
fungerar bra 
i min klass.": 
76 % (71 %). 
Flickor 76 % 
(71 %). 
Pojkar 76 % 
(72 %). 

• "Elevrådet 
får vara med 
och påverka 
om saker 
som är 
viktiga för 
eleverna på 
skolan.": 
77 % (77 %). 
Flickor 79 % 
(78 %). 
Pojkar 76 % 
(79 %).  

  
  

 
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. 

Resultaten för 
innevarande läsår 
redovisas i 
årsbokslutet. 

 

2.4 GOD SERVICE 

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet. 

  Nämndmål Analys Indikator Kommentar  

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

När det gäller detta 
område behöver vi 
göra en djupare analys 
av vad som ligger 
bakom den andel som 
inte är nöjda, vilka är 
skälen, vad saknar de i 
tillgänglighet?  En 
trolig förklaring är att 
bemötandet och 

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 
93 %, samma andel 
som förra året. Det 
värdet får vi genom att 
lägga ihop de två 
svarsalternativen 
Stämmer helt (79 %) 
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  Nämndmål Analys Indikator Kommentar  

framgången i dialog 
kan förklara en 
mindre nöjdhet hos 
vissa, inte minst under 
sommaren då 
sammanslagningar av 
förskoleavdelningar 
sker och föräldrar och 
barn är i andra lokaler 
och möter anda 
pedagoger. 

och Stämmer ganska 
bra (14 %). 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. 

Resultaten för 
innevarande läsår 
redovisas i 
årsbokslutet. 
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3 Personalredovisning 

Antal anställda 

Per den sista juni 2018 var totalt 499 (452) medarbetare anställda inom 
förvaltningen (tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på 
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 404 (81%) kvinnor och 95 
(19%) män. 

Åldersfördelning månadsavlönade 

År Totalt Heltid Deltid 
2017-06-
30 

Totalt Heltid Deltid 

20-29 78 67 11  46 39 7 
30-39 119 99 20  108 86 22 
40-49 147 130 17  135 116 19 
50-59 107 80 27  110 88 22 
60-99 48 38 10  53 42 11 
Summa 499 414 85  452 371 81 

Sysselsättningsgrad 

Av förvaltningens månadsanställda hade 82,9 (82,1)% en heltidstjänst. Antalet 
visstidsanställda var 89 (62) personer. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron var totalt 5,55 % vid halvårsskiftet. En sänkning jämfört med 
tidigare år. Antalet långtidssjukskrivna var också lägre. Flera olika åtgärder sker 
löpande för att få ner all sjukfrånvaro. Exempel på insatser som har gjorts är; 
tydligare rutiner för sjukanmälan och uppföljning, flera olika 
arbetsmiljöutbildningar för chefer och arbetsplatsombud, ett tydligare samarbete 
med försäkringskassa, Regionhälsan, vårdcentral och arbetsförmedling. 

Sjukfrånvaro 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 

Total sjukfrånvaro/sammanlagd 
ordinarie arbetstid 

5,55 7,14 6,15 7,84 

Långtidssjukfrånvaro >60 dagar 28,64 35,42 36,45 40,73 
Total sjukfrånvaro kvinnor 6,24 8,21 6,58 8,54 
Total sjukfrånvaro män 2,75 3,00 4,23 4,21 
Total sjukfrånvaro -29 år 4,16 6,94 2,95 3,72 
Total sjukfrånvaro 30-49 år 4,83 6,36 5,62 8,37 
Total sjukfrånvaro 50 år - 7,49 8,32 7,91 7,87 

·Siffror inom parantes är från 2017-06-30. 
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4 Ekonomi 

4.1 Driftredovisning Bildningsnämnd 

DRIFT      
Belopp i tkr Utfall 31/8-17 Utfall 31/8-18 Prognos 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 37 216 45 747 53 803 53 503 300 
Kostnader -223 978 -248 121 -368 652 -368 352 -300 
-varav 
personal 

-140 827 -157 596 -237 737 -237 137 -600 

-varav kapital -1 805 -1 728 -2 763 -2 763 0 
-varav lokal -36 964 -37 708 -55 905 -55 905 0 
-varav övrigt -44 382 -51 088 -72 248 -72 548 300 

Totalt -186 762 -202 374 -314 849 -314 849 0 

 

DRIFT     
Belopp i tkr Utfall 31/8-18 Prognos 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Nämnd -161 -322 -322 0 
Kultur & förening -1 255 -2 649 -2 649 0 
Bibliotek -2 897 -4 373 -4 373 0 
Kulturskola -1 107 -2 742 -2 742 0 
Fritidsgårdar -1 602 -2 170 -2 170 0 
Fritid -11 004 -14 099 -13 899 -200 
Förskola/Öppna förskolan -54 973 -84 536 -85 536 1 000 
Nattis -879 -1 517 -1 517 0 
Förskoleklass/Grundskola/Fritid
shem 

-94 343 -140 904 -139 804 -1 100 

Ledning & administration -19 120 -26 789 -26 589 -200 
Skolskjutsar -5 338 -9 842 -9 842 0 
Elevstöd -7 557 -12 124 -12 124 0 
Särskilt stöd personal -94 -903 -1 403 500 
Modersmål -2 044 -2 268 -1 768 -500 
Ej fördelad budget 0 -9 611 -10 111 500 

Totalt -202 374 -314 849 -314 849 0 

Prognosen pekar per den sista augusti på en budget i balans. 

Fritidsavdelningens underskott beror på låga intäkter på badet under sommaren. 
Med hårt jobb för att öka intäkterna och samtidigt hålla nere kostnaderna finns en 
förhoppning om att kunna ta igen underskottet under höst/vinter. 

Verksamhet förskola har under sommaren byggt upp ett överskott, vilket beror på 
ej tillsatta tjänster. Dessutom gav 2017 års inkomstjämförelse för 
barnomsorgspeng 500 tkr i extra intäkter. 

Inom skola och fritids beror underskottet bland annat på att Långängskolan under 
vårterminen haft mycket sjukskrivningar samt tagit in extra resurser för att 
underlätta vid ombyggnationen. Rektor har satt in åtgärder som gör att 
underskottet minskar. Även andra enheter har ett litet underskott till följd av 
sjukskrivningar och mycket timavlönad personal. 

Underskottet på ledning och administration beror på extrasatsningar på 
kompetensutveckling. 

Särskilt stöd personal används bland annat vid rehabilitering och 
omställningsprogram. Hitintills har det inte funnits något större behov att nyttja 
dessa pengar. 

Modersmålsverksamheten prognostiserar ett underskott som beror på mindre 
bidrag ifrån integrationsenheten avseende nyanlända barn än tidigare bedömning. 
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Lärarlöneavtalet är fortfarande inte klart. Potten för 2018 års lönerevision ligger 
därför fortfarande kvar under Ej fördelad budget. 

4.2 Investeringsredovisning Bildningsnämnd 

INVESTERINGSPROJEKT     
Belopp i tkr Utfall 31/8-18 Prognos 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Bergööhuset, modelljärnväg -37 -50 -50 0 
Motionsspår/utebad -452 -512 -512 0 
Inventarier -173 -700 -700 0 
Datainvesteringar och tillbehör -254 -330 -330 0 
Musikinstrument 0 -20 -20 0 
Idrottsanläggningar -1 201 -1 572 -1 572 0 

Totalt -2 117 -3 184 -3 184 0 

Prognosen för investeringsprojekten per den sista augusti är att budget hålls. Det 
finns dock vissa osäkerheter då domartornet ännu inte är färdigställt. 

Inom projekt motionsspår har badplatsen vid Bäcksjön fått sig en rejäl 
uppfräschning med bland annat nya bryggor. Även badplatsen vid Tisarstrand har 
fått nya bryggor. Motionsspåret i Sköllersta har fått ny beläggning. 

Projekten inom idrottsanläggningar har under året innefattat en ny läktare vid 
konstgräsplanen i Hallsberg. Konstgräset som även byttes ut under sommaren. Det 
gräs som tidigare låg i Hallsberg har nu återanvänts i Pålsboda. Domartornet med 
kafeteria vid Transtensvallen kommer att färdigställas under hösten. Under våren 
färdigställdes ytterligare ett utegym i kommunen. Det nyaste är beläget i Vretstorp. 

Investeringar inom data och tillbehör har hitintills innefattat smartboards samt 
säkerhetsskåp att förvara lärplattor. 

En inventering över behovet av nya inventarier i förskola och skola har gjorts och 
beställningar kommer att ske under hösten. 
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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 två 
åren har bildningsnämnden fått en tilläggsbudget 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. 

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 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. 

För läsåret 2019 har följande åtta övergripande utvecklingsområden arbetats 
fram som särskilt prioriterade. I de gemensamma sammanhangen såsom 
nätverken, kompetensutveckling och den kontinuerliga uppföljningen och 
analysen kommer de att ha ett större utrymme än övriga delar i våra uppdrag. 

• Värdegrund och kultur 
• Styrning, ledning och systematiskt kvalitetsarbete 
• Utveckling, lärande och kunskap 
• Inkluderande lärmiljö 
• Nyanländas lärande 
• Förskoleklassen undervisning 
• Fritidshemmets undervisning 
• Digitalisering 
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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



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



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

    
   

  

 
 



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



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



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



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.



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

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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