
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

 Bildningsnämnden

Tid Plats
13:00-16:30 Kommunhuset Hallsberg, Hörnet  

Övriga

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

Protokollet innehåller paragraferna §§14-18, §§20-27

Ordförande _________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare _________________________________________________________________
Andreas Tranderyd

Sekreterare _________________________________________________________________
Maria Fransson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter

Siw Lunander (S) (ordförande)
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) §§14-18
Maria Brånn (C)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-27
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-03-06 till och med 2018-03-27

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 14 Sammanträdets inledning
§ 15 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 

2018
§ 16 Aktuellt läge inför budgetarbete 2019 med flerårsplan -20 och -21
§ 17 Intern kontrollplan för år 2018
§ 18 Budget för föreningsanknutna investeringar, anläggningar år 2018
§ 20 BETT 2018
§ 21 Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2017
§ 22 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 23 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 2.15
§ 24 Rapporter
§ 25 Inkommande/utgående skrivelser
§ 26 Övriga frågor
§ 27 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 14- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Mötet förklaras öppnat.

2. Dagordningen godkänns.

3. Tjänstgörande ersättare

Monica Spennare (S) ersätter Ulf Ström (S)

4. Ingen anmälan om jäv.

5. Till justerare väljs Andreas Tranderyd (MP). Protokollet justeras den 6 mars.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter 2018 
(18/BIN/138)

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.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Ekonom Daniel Jämsä drar den ekonomiska uppföljningen.Ärendet diskuteras därefter av 
nämnden.

Förslag till beslut

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

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter januari 2018 enligt bilaga läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk uppföljning januari
 Lägesredovisning januari

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Det är redan nu fler barn/elever i 
verksamheterna än vad prognoserna visat.

 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Aktuellt läge inför budgetarbete 2019 med flerårsplan -20 och -21

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17 - Intern kontrollplan för år 2018 
(18/BIN/139)

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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.

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

Bildningsnämndens behandling av ärendet:

Nämnden diskuterar internkontrollplanen för 2018 .

 

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen med tillägg i punkten 
som behandlar utdrag ur brottsregistret, där det beslutades att kontroll ska ske 2 gånger per 
år och ett förtydligande om att kontrollen sker av att handlingen inkommit till 
personalavdelningen.

Beslutsunderlag
 Intern kontrollplan

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Tobias Fornbrant, fritidschef, föredrar ärendet.

 

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna prioriteringslistan.

Beslutsunderlag
 Prioriteringslista budget föreningsanknutna investeringar anläggningar 2018 rev 180305

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 - BETT 2018 
(18/BIN/147)

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.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Nämnden ställer sedan frågor.

Beslut

Informationen läggs till handlingar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse BETT 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 21 - Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2017 
(17/BIN/178)

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.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2017

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 22- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 2018-01-30 - 2018-02-26 presenteras.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut
 17/BIN/84-1  Sydnärkeföreningar - Flerkommunsföreningar, bidrag
 17/BIN/110-2  Pålsboda Röda Korskrets - Beviljad Lotteriregistrering
 17/BIN/44-16  Skrivelse: Beslut om beviljat evenemangsbidrag till Hjärta & Jord 

Festivalen.
 17/BIN/44-15  Skrivelse: Beslut om beviljat evenemangsbidrag till 110-års jubileum.
 17/BIN/44-14  Skrivelse: Beslut om beviljat evenemangsbidrag till 100-års jubileum.
 17/BIN/44-8  Östansjö Socialdemokratiska förening, beviljat evenemangsbidrag
 18/BIN/4-6  Delegationsbeslut Fk org 7/2018, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 18/BIN/81-2  Delegationsbeslut Fk 005/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/154-3  Delegationsbeslut Fk allm 2/2018, godkännande av detaljplan
 18/BIN/158-1  Deligationsbeslut OkT 001/2018 skolskjutsar, undervisning om vad 

eleverna ska iaktta för undvikande av olycka, Långängskolan
 18/BIN/4-9  Delegationsbeslut Fk org 8/2018, anmälan till huvudman -

Transtenskolan
 17/BIN/268-5  Delegationsbeslut Fk org 9/2018, Förskolan Björkängens plan för 

arbetet med lika rättigheter och lika möjligheter
 17/BIN/268-6  Delegationsbeslut Fk org 10/2018, Förskolan Norrgårdens plan för 

arbetet med lika rättigheter och lika möjligheter
 18/BIN/49-3  Delegationsbeslut OKS003/2018 position 6.3
 18/BIN/4-10  Delegationsbeslut Fk org 13/2018, anmälan till huvudman - 

Fredriksbergskolan
 18/BIN/194-2  Delegationsbeslut Fk 007/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/170-2  Delegationsbeslut Fk 006/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/197-2  Delegationsbeslut Fk 008/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/4-11  Delegationsbeslut Fk org 14/2018, anmälan till huvudman - 

Folkasboskolan
 18/BIN/224-1  Utbetalning del 1 2018
 18/BIN/4-12  Delegationsbeslut Fk org 15/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 

skolas fritidshem
 18/BIN/4-13  Delegationsbeslut Fk org 16/2018, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 17/BIN/268-7  Delegationsbeslut Fk org 17/2018, Trygghetsplan för Folkasboskolan 

grundskola F-9 och fritidshem
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 18/BIN/4-14  Delegationsbeslut Fk org 18/2018, anmälan till huvudman - 
Stocksätterskolan

 18/BIN/227-2  Delegationsbeslut Fk 009/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Det har inkommit sammanlagt 7 anmälning till bildningsnämnden mellan perioden 2018-01-
30 – 2018-02-26.
Folkasboskolan 2 st
Transtenskolan 2 st
Fredriksbergskolan 1 st
Sköllersta skolas fritidshem 1 st
Stocksätterskolan 1 st

Ingen av anmälningarna avser en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 

En av anmälningarna 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.

En annan av anmälningarna handlar om två elever som vid ett tillfälle hamnar i verbal 
konflikt med varandra. Då spottar, slår och hotar den ena eleven den andra. Vårdnadshavare 
är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som vid ett tillfälle blir jagad över skolgården och 
nerbrottad på marken av en annan elev. När eleven ligger ner på marken får den också 
knytnävsslag och mer sparkar. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu 
inte avslutat.

 

Den fjärde anmälningen handlar om två elever som vid ett tillfälle hamnar i konflikt med 
varandra och tar då strypgrepp på varandra. Ursprunget till konflikten var att den ene eleven 
tyckte att den andra eleven störde ett samtal. Samtal har förts med inblandade elever och 
vårdnadshavare är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En av anmälningarna handlar om två elever, där en elev känner sig kränkt av den andra 
eleven. Kränkningarna sker främst under fritiden verbalt, både direkt men också genom en 
chattgrupp. Den andra eleven tar också kort av den elev som upplever sig kränkt. Det i sig 
upplever eleven inte som en kränkning, men vill att den andra eleven slutar med 
fotograferingen. Samtal har förts med inblandade elever. Kurator och rektor informerar 
vårdnadshavare. Ärendet har utretts och är nu avslutat.

En annan av anmälningarna handlar om två elever som vid ett tillfälle hamnar i konflikt med 
varandra. Den ena eleven tog den andra elevens plats, omedvetet. Då river eleven som blev 
av med sin plats den andra. Vårdnadshavare är informerade. Ärendet pågår och är ännu inte 
avslutat.

En av anmälningarna handlar om flera elever som kommer i konflikt på fotbollsplanen. En 
elev är inte alls överens med de övriga och slår en knytnäve i ansiktet på en av de övriga 
eleverna. Samtal har förts med eleverna och uppföljning kommer att ske vid senare tillfälle. 
Vårdnadshavare och rektor är informerade. Ärendet har utretts och är nu avslutat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna samt att Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag 
att återkomma med mer information i kränkningsärende där en elev blivit jagad och sedan 
sparkad och slagen när hen låg ner, till nästa nämnd.

Paragrafen är justerad

Page 16 of 21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24- Rapporter

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

 Tobias Fornbrant informerar om att man nu är klar med rekryteringen av fritidsledare och 
fritidskonsulent.

 Information ges om att en vikarierande kultursekreterare börjar i april 2018.
 Information om sommarutställningen 2018 & 2019

Lokalplanering

Kjell Gustavsson informerar om arbetet med "Förskolan på Norr"

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning

Inkommande skrivelser

* Skolverket
Nytt beslut om maxtaxa, ändring av fastställda bidragsramar för 2018
Dnr 18/BIN/1

* Elevrådsprotokoll
Folkasboskolan 4-6, Folkasboskolan F-3
Löpnr BIN/187605, BIN/187771

* Skolinspektionen
Beslut
Dnr 18/BIN/230

* Lärarförbundet och Kommunal
Skrivelse angående pedagogisk lunch
Löpnr BIN/187593

* Medborgarförslag 
Löpnr BIN/187668

Utgående skrivelser

* Skolverket
Redovisning statsbidrag för samordnare nyanlända 2017, Ansökan statsbidrag 
specialpedagogiklyftet för lärande 2018, statsbidrag Läslyftet i förskolan läsår 2018/2019, 
statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 2018, statsbidrag för högskolestudier 
specialpedagogik VT 2018, statsbidrag elevhälsa 2018, statsbidrag för karriärtjänster 
2018/2019
Dnr 18/BIN/1

* Kulturrådet
Ansökan Skapande skola 2018
Dnr 18/BIN/144

* Skolinspektionen
Svar
Dnr 17/BIN/52

Page 18 of 21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

 Ansökan om pengar från sociala investeringsfonden för projektet El Sistema.
 Förslag inkommer om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ta in utdrag 

ur brottsregistret vart 5: eller 7:e år under pågående anställning.
 

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna att  projektansökan för projektet El Sistema får 
skickas in.

Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att ta in utdrag ur 
brottsregistret vart 5: eller 7:e år under pågående anställning.

 

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-27

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning

Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 14

   



Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2018

§ 15

18/BIN/138
   











Aktuellt läge inför budgetarbete 2019 med 
flerårsplan -20 och -21

§ 16

18/BIN/148
   





Intern kontrollplan för år 2018

§ 17

18/BIN/139
   



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



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



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



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



Budget för föreningsanknutna investeringar, 
anläggningar år 2018

§ 18

18/BIN/46
   



Prioriteringslista budget föreningsanknutna investeringar, 
anläggningar 2018

Föreslagna investeringar 2018

 Målning linjer och toppfärg löparbanan, IP, Hallsberg 400 tkr
 Utegym vid idrottsplatsen, Vretstorp 110 tkr
 Konstgräsplanen, Hallsberg 30 tkr
 4 st vägg/golvfasta minihandbollsmål, Alléhallen 30 tkr
 4 st vägg/golvfasta minihandbollsmål, Sydnärkehallens bollhall 30 tkr
 Målning minihandbollslinjer, Sydnärkehallens bollhall 20 tkr
 2 st 11-mannamål till fotbollsplan, idrottsområdet i Hallsberg 30 tkr
 Utegym i någon av orterna i kommunen 150 tkr



BETT 2018

§ 20

18/BIN/147
   





Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2017

§ 21

17/BIN/178
   





Sammanfattning av beslut enligt 
delegationsordningen punkt 2.15

§ 23

18/BIN/4
   



Rapporter

§ 24

   



Inkommande/utgående skrivelser

§ 25

   



Övriga frågor

§ 26

   



Sammanträdets avslutning

§ 27
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