
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

 Bildningsnämnden

Tid Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Hallsberg, Hörnet  

Övriga

Fredrik Nordvall (Förvaltningschef)
Jenny Andersson (Sekreterare)
Kjell Gunnarsson (Administrativ samordare)
Daniel Jämsä (Ekonom) §§1-2
Felix Bengtsson §§1-2
Per Martinsson (IT-strateg) §4
Tobias Fornbrant (Fritidschef) §7
Ellinor Halldan (Projektledare GDPR) §8

Protokollet innehåller paragraferna §§1-13

Ordförande _________________________________________________________________
Siw Lunander

Justerare _________________________________________________________________
Maria Brånn

Sekreterare _________________________________________________________________
Jenny Andersson

Ej tjänstgörande ersättare

Siv Pettersson (S)

Beslutande ledamöter

Siw Lunander (S) (ordförande)
Ulf Ström (S) (vice ordförande)
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Andreas Tranderyd (MP)
Tomas Wetterberg (V)
Maria Brånn (C)
Emelie Mc Quillan (M)  ersätter Rikard Arveden 
(M)
Fredrik Askhem (L)  ersätter Tomas Hagenfors 
(KD) (2:e vice ordförande)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-01-30
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 1 Sammanträdets inledning
§ 2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för bildningsnämnden, Hallsbergs kommun
§ 3 Återrapportering av den interna kontrollen år 2017
§ 4 Tillgången till internet i skola och förskola
§ 5 Redovisning av terminsbetyg, höstterminen 2017
§ 6 Kostnader måltid
§ 7 Budget för föreningsanknutna investeringar, anläggningar år 2018
§ 8 Information om dataskyddsförordningen
§ 9 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 10 Sammanfattning av beslut enligt delegationsordningen punkt 2.15
§ 11 Rapporter
§ 12 Inkommande/utgående skrivelser
§ 13 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 1- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

3. Tjänstgörande ersättare

Fredrik Askhem (L) ersätter Tomas Hagenfors (KD)
Emelie McQuillan (M) ersätter Rikard Arveden (M)

4. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Maria Brånn (C) till justerare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 2 - Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för bildningsnämnden, 
Hallsbergs kommun 
(18/BIN/36)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse och bokslut år 2017 för 
bildningsnämnden. Handlingarna läggs på bordet på nämndens sammanträde den 30 
januari.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 2 2018)

Ekonom Daniel Jämsä informerar utskottet muntligt om ärendet då inga handlingar finns att 
tillgå.

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 30 januari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar verksamhetsberättelsen och ekonom Daniel 
Jämsä föredrar årsbokslutet. Det ekonomiska utfallet stämmer inte överens med senaste 
tidens prognos. Orsaker till detta finns i årsbokslutet. Nämnden påpekar ett par justeringar 
som behöver åtgärdas.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att

- godkänna bildningsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 för 
bildningsnämnden med åtgärdade justeringar

- överlämna verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 för bildningsnämnden till 
kommunstyrelsen

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att

- godkänna bildningsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 för 
bildningsnämnden med åtgärdade justeringar

- överlämna verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 för bildningsnämnden till 
kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse 2017 bildningsnämnden

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen
Daniel Jämsä

 

Paragrafen är justerad

Page 6 of 22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 3 - Återrapportering av den interna kontrollen år 2017 
(17/BIN/31)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Det är varje nämnds 
ansvar att årligen anta en intern kontrollplan. Den interna kontrollen avser ekonomiska, 
administrativa och övriga rutiner samt beslut i alla verksamheter inom bildningsnämnden. 
Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som kontroll ska göras på under ett budgetår. 
I samband med nämndens behandling av årsbokslutet ska resultatet av arbetet med intern 
kontroll redovisas. I bildningsförvaltningens verksamhetsberättelse redovisas resultatet av 
arbetet med intern kontroll, se kapitel 10.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 3 2018)

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 30 januari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet. Vissa punkter i planen är återkommande 
år efter år. Då det kommer en ny timplan hösten 2018 är det bra att kontrollen av 
garanterad undervisningstid finns med.

Ewa-Rosa Sliwinska (S) ställer frågan om det är möjligt att genomföra kontroll av 
belastningsregistret två gånger per år. Det är en fråga till ärendet om intern kontrollplan för 
år 2018.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att

- godkänna bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 
2017

- överlämna återrapportering av intern kontrollplan för år 2017 för bildningsnämnden till 
kommunstyrelsen

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att

- godkänna bildningsförvaltningens förslag till återrapportering av intern kontrollplan för år 
2017
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

- överlämna återrapportering av intern kontrollplan för år 2017 för bildningsnämnden till 
kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Återrapportering Intern Kontrollplan för år 2017

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen
Daniel Jämsä
Ekonomisekreterare
Rektorer och förskolechefer
Administrativ samordnare
Fritidschef
Administratörer BIF

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 4 - Tillgången till internet i skola och förskola 
(17/BIN/505)

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. Bildningsnämnden följer ärendet 
och informerar sig om det aktuella läget.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 4 2018)

Förvaltningschefen informerar utskottet muntligt om nuvarande läge i ärendet. 
Bildningsförvaltningen arbetar konstant med ärendet, där det ständigt händer saker.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

IT-strateg Per Martinsson avrapporterar de senaste händelserna i ärendet sedan nämndens 
sammanträde i december. Det finns en konsult som arbetar med ärendet på uppdrag av 
kommundirektören.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse tillgången till internet i skola och förskola

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5 - Redovisning av terminsbetyg, höstterminen 2017 
(17/BIN/345)

Ärendebeskrivning

Bildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av de terminsbetyg som sattes vid 
kommunens skolor i slutet av höstterminen 2017.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 5 2018)

Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar muntligt om ärendet, hur ser resultaten ut och 
vilka åtgärder görs för att förbättra dem. Rektor Cecilia Lindskog är också inbjuden av 
utskottet till sammanträdet för att diskutera ärendet.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschef Fredrik Nordvall föredrar ärendet som därefter diskuteras av nämnden. 
Nämndens ledamöter har sedan innan fått ta del av resultaten.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse terminsbetyg höstterminen 2017

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 6 - Kostnader måltid 
(18/BIN/35)

Ärendebeskrivning

Under ett antal år har det varit oklarheter i vilka kostnader som bildningsförvaltningen ska 
betala för de måltider som serveras i förskola och skola. Flera utredningar har genomförts. 
Nu finns det ett förslag på kostnader samt en modell för att räkna fram kostnader för 
måltider i förskola och skola. Bildningsförvaltningen presenterar modellen samt vilka 
konsekvenser den får på årets budget.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 6 2018)

Förvaltningschefen informerar om nuvarande läge i ärendet, som därefter diskuteras av 
beredningsutskottet. Kostnaderna för måltid översteg budget i viss omfattning 2017.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Administrativ samordnare Kjell Gunnarsson föredrar ärendet samt visar nya modellen för 
kostnadsberäkningarna.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse kostnader måltid

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 7 - 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.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 7 2018)

Förvaltningschefen föredrar ärendet, som därefter diskuteras av beredningsutskottet. Det är 
fler förvaltningar i kommunen inblandade när det gäller investeringarna i ridhuset i Lindhult.

Beslut i ärendet fattas direkt på nämndens sammanträde den 30 januari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Fritidschef Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Det finns ännu inga besked från drift- och 
serviceförvaltningen angående ridhuset i Lindhult.

Ordförande föreslår att inget beslut fattas i ärendet vid den här nämnden utan 
återremitteras till förvaltningen för vidare handläggning och återkommer på nämndens 
sammanträde den 27 februari.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att ärendet återremitteras och återkommer på nämndens 
sammanträde den 27 februari.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Budget för föreningsanknutna investeringar, anläggningar 2018
 Prioriteringslista budget föreningsanknutna investeringar, anläggningar 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 8 - Information om dataskyddsförordningen 
(17/BIN/476)

Ärendebeskrivning

EU, Europeiska unionen, beslutade i april 2016 att en ny dataskyddsförordning (General Data 
Protection Regulation, GDPR) ska börja tillämpas i medlemsländerna den 25 maj 2018. 
Dataskyddsförordningen gäller alla som behandlar personuppgifter, till exempel 
myndigheter, företag och föreningar. Ett syfte med förordningen är att skydda fysiska 
personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Andra syften med förordningen är att det inom EU blir en enhetlig och 
likvärdig nivå för att skydda personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom EU inte 
hindras och att reglerna för dataskydd anpassas till det digitala samhället. I samband med 
ikraftträdandet av dataskyddsförordningen upphör den svenska personuppgiftslagen, PUL, 
att gälla.

Det finns olika begrepp som är centrala i dataskyddsförordningen. Det är personuppgifter 
och känsliga personuppgifter, registrerad, behandling, personuppgiftsansvarig, 
personuppgiftsbiträde och dataskyddsombud. Dessa beskrivs kortfattat nedan.

En personuppgift är sådan information som antingen i sig själv eller tillsammans med annan 
information kan knytas till en person såsom personnummer, namn, adress, telefonnummer, 
e-post, registreringsnummer, IP-adress, fotografier, filminspelningar, ljudupptagningar, 
kontonummer och kreditkortsnummer. I dataskyddsförordningen skiljer man mellan 
personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är till exempel 
sådan information som avser ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Känsliga 
personuppgifter måste skyddas mer än andra personuppgifter.

Registrerad är den person som får sina personuppgifter behandlade.

Behandling innebär någon form av åtgärd av personuppgifter. Det kan vara insamling, 
registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, 
användning, utlämning och spridning av personuppgifter. Behandling avser både 
automatiserad och manuell hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är varje nämnd i kommunen. Det är den personuppgiftsansvarige 
som bestämmer ändamålen med behandlingen av personuppgifter och hur denna 
behandling ska ske. Behandling av personuppgifter kan överlåtas på annan part men 
ansvaret kan aldrig överlåtas.

Personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter åt den personuppgiftsansvariga. I de fall 
den personuppgiftsansvariga nämnden har överlåtit behandling av personuppgifter på ett 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

personuppgiftsbiträde ska personuppgiftsbiträdesavtal skrivas med denna. Ett 
personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen.

Dataskyddsombud ska utnämnas av varje nämnd i kommunen och detta beslut ska anmälas 
till Datainspektionen. Det är varje nämnd som är ansvarig för att dataskyddsförordningen 
följs och dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen efterlevs 
och kunna ge råd och vägledning till nämnden och förvaltningen. Det är till 
dataskyddsombudet som enskilda kan vända sig om de önskar få ta del av vad och i vilka 
register som deras personuppgifter förekommer i kommunen. När kommunen har anställt 
ett dataskyddsombud ska nämnden fastställa att denna person är dataskyddsombud för 
bildningsnämnden och beslutet ska anmälas till Datainspektionen.

Information om dataskyddsförordningen till samtliga anställda i kommunen har hållits under 
fyra dagar i november vid nitton olika tillfällen. En timme har avsatts till varje tillfälle då det 
även har funnits möjlighet att ställa frågor. Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har fått 
information om förordningen under ett av dess ordinarie sammanträden. Personal på 
Folkasboskolan, Sköllersta skola samt förskolorna i Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn har 
erhållit information om dataskyddsförordningen vid två tillfällen på Folkasboskolan. Ett extra 
tillfälle är inplanerad i december för information till Långängskolans personal. Totalt kommer 
cirka 340 av bildningsförvaltningens personal ha blivit informerade om 
dataskyddsförordningen. (För att kunna få en överblick av hur många av 
bildningsförvaltningens anställda som har erhållit informationen kan nämnas att det var 469 
tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön vid årets slut enligt 2016 års 
verksamhetsberättelse.) Ellinor Halldan har ansvarat för samtliga presentationer.

Ärendet har flyttats från sammanträdet i december 2017. Bildningsnämnden erhåller 
information om dataskyddsförordningen av Ellinor Halldan vid sammanträdet i januari.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 8 2018)

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 30 januari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Projektledare Ellinor Halldan informerar nämnden om den nya dataskyddsförordningen som 
träder i kraft 2018. Varje nämnd är personuppgiftsansvariga. Hallsbergs kommun har 
bestämt att ha ett gemensamt dataskyddsombud för alla nämnder.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 9- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut under perioden 2017-12-19 - 2018-01-29 presenteras på nämndens 
sammanträde den 30 januari.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2017-12-19 
- 2018-01-29.

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

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att delegationsbeslut fattade under perioden 2017-12-19 - 2018-
01-29 läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut
 17/BIN/109-27  Utbetalning Aktstöd Våren 2017
 17/BIN/490-3  Utbetalning 2017
 17/BIN/490-4  Utbetalning 2017
 17/BIN/6-157  Delegationsbeslut Fk org 156/2017, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 17/BIN/6-158  Delegationsbeslut Fk org 157/2017, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 17/BIN/53-6  Projektbidrag och underlag 2017 Sydnärkes FUB
 17/BIN/166-6  Delegationsbeslut Fk 001/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 17/BIN/480-4  Delegationsbeslut Fk allm 001/2018, bildningsförvaltningens yttrande 

angående överklagan av beslut om skolskjuts
 18/BIN/3-1  Delegationsbeslut Fk 1/2018 Ekonomi, Hallsbergs kommuns 

ersättning/bidrag för barn och elever som är inskrivna i fristående skolor, enskilda förskolor, 
pedagogisk omsorg och fritidshem under 2018

 18/BIN/3-2  Delegationsbeslut Fk 2/2018 Ekonomi, Hallsbergs kommuns ersättning 
för barn och elever som är inskrivna i andra kommuners verksamheter under 2018

 18/BIN/4-1  Delegationsbeslut Fk org 1/2018, anmälan till huvudman - Sköllersta 
skola

 18/BIN/34-1  Delegationsbeslut Fk org 002/2018, beslut läsårets förläggning 
2018/2019

 16/BIN/116-14  Föreningsanslag för 2017, Kuö001/2017
 16/BIN/116-1  Föreningsanslag
 17/BIN/159-9  Utbetalt aktivitetsstöd gällande våren 2017.
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Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 18/BIN/49-1  Delegationsbeslut OKS 001/2018 Förskola Position 6.3
 18/BIN/4-2  Delegationsbeslut Fk org 3/2018, anmälan till huvudman - 

Transtenskolan
 18/BIN/48-2  Delegationsbeslut Fk 002/2018 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts
 18/BIN/45-2  Utbetalning Del 1 2018
 17/BIN/24-17  Utbetalning av Kulturföreningsbidrag 2018. Kuö 001/2018
 18/BIN/4-4  Delegationsbeslut Fk org 4/2018, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
 18/BIN/4-5  Delegationsbeslut Fk org 5/2018, anmälan till huvudman - 

Stocksätterskolan
 17/BIN/268-4  Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan 

Vibytorp och förskolan Kompassen 2016-2017

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning

På bildningsnämndens sammanträde 30 januari redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman mellan perioden 2017-12-19 - 2018-01-29.

På beredningsutskottets sammanträde 16 januari redovisas också hittills inkomna 
anmälningar till bildningsnämnden om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 10 2018)

Det har inkommit sammanlagt 3 anmälningar till huvudman enligt sammanfattningen nedan.

Beredningsutskottet lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning

Det har inkommit sammanlagt 3 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2017-
12-19 – 2018-01-11.

Sköllersta skola 1 st
Transtenskolan 2 st

Ingen av anmälningarna avser en kränkning utförd av personal eller annan vuxen.
 
Bildningsnämndens behandling av ärendet

Det har inkommit sammanlagt 6 anmälningar till bildningsnämnden mellan perioden 2017-
12-19 – 2018-01-29.

Sköllersta skola 1 st
Transtenskolan 3 st
Stocksätterskolan 2 st

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

Fyra av anmälningarna handlar om elever som blir kränkta verbalt av andra elever. 
Kränkningarna ska ha pågått under tid. I samtliga fall är vårdnadshavare informerade. Samtal 
har förts med de inblandade eleverna. Två av ärendena har utretts och är avslutade, två är 
fortfarande under utredning och är ännu inte avslutade.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

En anmälning handlar om en elev som blivit fysiskt kränkt av en annan elev. Eleven blev 
sparkad upprepade gånger. Vårdnadshavare är informerade. Samtal har förts med de 
inblandade eleverna. Ärendet har utretts och är avslutat.

En av anmälningarna handlar om en elev som efter hot från två andra elever utför 
handlingar mot sin vilja. Samtal har förts med de inblandade eleverna samt andra elever som 
såg händelsen. Meningarna om osämja mellan eleverna går isär. Vårdnadshavare är 
underrättade. Ärendet har utretts och är avslutat.

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar inkomna anmälningar till huvudman.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 11- Rapporter

Ärendebeskrivning

Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Inget att rapportera.

Lokalplanering

* Förskolan Sagobacken - de nya lokalerna är så gott som klara. Verksamheten beräknas dra 
igång inom en snar framtid där.

* Långängskolan - Vid ombyggnationen har det gjorts en miljöutredning, där det 
uppmärksammats fukt i plattan. Åtgärderna kommer att göra att tidsplanen för 
ombyggnationen blir något förskjuten.

* Arbetet pågår med förskolan på norr.

* Ytterligare fönsterbyte kommer att ske på Transtenskolan.

* Förskolan har utökat med tillfälliga lokaler, både i Hallsbergs tätort och Pålsboda.

* Köket i Sköllersta skola kommer att byggas om.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 12- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning

Inkommande skrivelser

* Polismyndigheten Polisregion Bergslagen
Underrättelse om beslut till målsman, Anmälan, Tilläggsanmälan
Löpnr BIN/176754, BIN/186993, BIN/187114

* Kammarrätten i Göteborg
Beslut i mål nr 5850-17
Dnr 17/BIN/177

* Skolverket
Beslut om fastställda bidragsramar för Maxtaxa 2018, Beslut om statsbidrag för 
Lågstadiesatsningen för 2016/17, statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 2016/17
Dnr 17/BIN/3, 18/BIN/1

* Elevrådsprotokoll
Folkasboskolan 4-6, Folkasboskolan F-3, Fredriksbergskolan, Folkasboskolan 7-9, 
Transtenskolan, Stocksätterskolan
Löpnr BIN/187005, BIN/187143, BIN/187149, BIN/187188, BIN/187215, BIN/187259

* Skolinspektionen
Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Folkasboskolan 
belägen i Hallsbergs kommun
Dnr 17/BIN/95

* Överklagan av skolskjutsbeslut
Dnr 17/BIN/480

* Skolinspektionen
Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för förskola efter tillsyn i Hallsbergs 
kommun
Dnr 17/BIN/178

* Skolsinspektionen
Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för grundsärskola efter tillsyn i Hallsbergs 
kommun
Dnr 17/BIN/178
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

* Skolinspektionen
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Fredriksbergskolan i Hallsbergs kommun
Dnr 17/BIN178

* Migrationsverket
Information om nyanlända asylsökande barn och ungdomar i Hallsbergs kommun
Löpnr BIN/186946

* Skolinspektionen
Beslut angående anmälan gällande Långängskolan i Hallsbergs kommun
Dnr 18/BIN/106

* Anmälan till huvudman när en elev har omfattande frånvaro
Dnr 18/BIN/108

* Skolinspektionen
Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för förskoleklass och grundskola efter 
tillsyn i Hallsbergs kommun
Dnr 17/BIN/178

* Skolinspektionen
Beslut avseende huvudmannens ansvarstagande för fritidshem efter tillsyn i Hallsbergs 
kommun
Dnr 17/BIN/178

Utgående skrivelser

* Skolverket
Ansökan statsbidrag papperslösa barn VT 2018, Rekvisition statsbidrag kvalitetssäkrande 
åtgärder 2018
Dnr 18/BIN/1

* Förvaltningsrätten i Karlstad
Yttrande angående överklagan av beslut om skolskjuts
Dnr 17/BIN/480

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar inkommande/utgående skrivelser.

Bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-01-30

Bildningsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 13- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 13 2018)

Tomas Hagenfors (KD) ställer frågan om hur det går med den planerade Fritidsbanken i 
Hallsbergs kommun. Bildningsförvaltningen har färdigställt en lokal som utlovat. Det finns 
dock andra faktorer som måste ordnas innan Fritidsbanken kan starta. Det är emellertid 
inget bildningsförvaltningen styr över.

Tomas Hagenfors (KD) ställer också frågan om de nya reglerna för friskvårdsbidraget. Det 
hanteras av Actiway.

Förvaltningschefen informerar utskottet om den nya nationella timplanen som kommer 
hösten 2018 och som är stadieindelad. Det kommer att bli språkval redan från årskurs 6.

Förvaltningschefen informerar också utskottet om en ny matematiksatsning. Ett projekt 
tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och NCM (Nationellt centrum för 
matematikutbildning). Hallsbergs kommun är en av fem kommuner som deltar.

Bildningsnämndens behandling av ärendet

* Brevet från Stocksätterskolans elevråd
Elevrådet på Stocksätterskolan vill träffa politiker och det kommer att vara en träff 1 mars kl 
8.45 i kommunhuset.

Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att räkna på kostnaderna för frukt 
till årskurs 4-6.

* Verksamhetsbesök på förskolan Ekhagen
Den 6 februari mellan kl 9.00-12.00. 

* Tavlan Två brottare
Ordföranden informerar nämnden om ärendet. Tavlan hänger för närvarande i Pålsboda.

Bildningsnämnden beslutar att tavlan flyttas till kommunhuset i Hallsberg och att en 
reproduktion hängs upp där tavlan hänger nu.

Paragrafen är justerad
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1 Beskrivning av uppdrag 

Bildningsförvaltningen har uppdraget att, inom givna ekonomiska ramar, 
genomföra och utveckla verksamheten utifrån nationella och kommunala 
styrdokument. 

Det gemensamma förvaltningskontoret är ett stöd för nämnden och verksamheten. 
Förvaltningskontoret leds av förvaltningschef och har funktioner för bland annat 
gemensamma ärenden, beredning, handläggning, utvecklingsplanering, personal 
och ekonomi. Övriga funktioner är nämndsekreterare, handläggare, 
utvecklingssamordnare, IT-strateg, IT-tekniker och administrativ och ekonomisk 
samordnare. Förvaltningskontorets uppgift är att stödja nämndens och enheternas 
arbete och utveckling mot fattade beslut och gällande styrdokument. 

Rektorer och förskolechefer har ett komplext uppdrag och ett omfattande 
ansvar. Under 2015 startade en satsning på det nära ledarskapet både i förskola 
och skola. Under 2016 och 2017 har rollen och organisationen stärkts ytterligare, 
genom utbildningsinsatser för både processledare (förskolan) och 
utvecklingsledare (grundskolan). Utbildningarna har fokuserat på ledarskap, 
grupprocesser och kommunikation. Till tre skolenheter har biträdande rektor 
anställts. 

Förvaltningen har två ledningsgrupper som leds av förvaltningschefen. En 
ledningsgrupp för förskola och skola som utgörs av förvaltningschef, rektorer, 
förskolechefer, administrativ samordnare, ekonom, nämndsekreterare och 
utvecklingssamordnare. Den andra ledningsgruppen behandlar kultur- och 
fritidsfrågor och utgörs av förvaltningschef, kulturchef, fritidschef, bibliotekschef 
och föreståndare för fritidsgårdarna. Till ledningsgrupperna har knutits olika 
styrgrupper för utveckling, elevhälsa, personal- och ekonomifunktion samt andra 
arbetsgrupper vid behov. 

En förskolechef har avslutat rektorsprogrammet (som är en nationell utbildning på 
avancerad akademisk nivå, 20 % studietakt under 3 år) under året och tre rektorer 
kommer att avsluta under våren 2018. Två nyanställda rektorer studerar också sitt 
första år på rektorsprogrammet. Det pedagogiska och didaktiska ledarskapet är en 
prioriterad del av rektors- och förskolechefsuppdraget och därför finns särskilt 
avsatt mötestid för detta, vid sidan av mötestid för mer praktiska och 
administrativa frågor. Ledningsgrupperna på respektive enhet, både inom förskola 
och grundskola, har också gemensam avsatt tid för möten, där de pedagogiska 
utvecklingsfrågorna är i fokus. 

Inom kommunen finns 16 förskolor och 7 grundskolor. För förskoleverksamhet, 
grundskola och fritidshem finns det 7 rektorer (2 tillika förskolechefer) och 4 
förskolechefer, direkt underställda förvaltningschefen. Sedan hösten 2016 finns en 
mottagningsenhet för nyanlända, förlagd på en av grundskolorna i Hallsbergs 
tätort. En av rektorerna är ansvarig för denna enhet. En annan rektor är ansvarig 
för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet och 
ytterligare en annan rektor för den centrala barn- och elevhälsan. Särskolan tillhör 
ett eget ansvarsområde med en särskolesamordnare direkt underställd 
förvaltningschefen. 

På varje nämndsammanträde redovisar förvaltningen "Lägesredovisning och 
ekonomisk uppföljning" på den anslagsbindningsnivå som nämnden har beslutat 
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om. Dessutom redovisas fyra olika teman som nämnden beslutat om för respektive 
gång. Nämndens presidium, förstärkt med ytterligare två nämndledamöter, gör 
dessutom ca 8 "verksamhetsbesök" per år. Då träffar man 
rektor/förskolechef/verksamhetschef samt personal och vid skolbesök även elever 
som besvarar frågor. En skriftlig rapport från varje verksamhetsbesök redovisas 
på nämnden. 

Förvaltningen har under året genomfört internkontroller enligt gällande 
internkontrollplan. 

Samtliga förskolor och skolor skriver kvalitetsredovisningar som sammanfattar 
läsåret. De enskilda enheternas kvalitetsredovisningar samt verksamhetsområdets 
gemensamma kvalitetsredovisning, finns publicerade på kommunens hemsida. 
Rektorer och förskolechefer har även genomfört resultatdialoger med nämndens 
förtroendevalda. 
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2 Väsentliga händelser 

I Hallsbergs kommun har både förskolor och grundskolor generellt haft en god 
utveckling under det senaste året. Antalet förskolebarn och grundskoleelever ökar 
som ett resultat av att kommunens befolkning växer. Det är positivt men samtidigt 
mycket utmanande. Vi har sedan flera år arbetat målmedvetet och strukturerat 
med att stärka arbetet mot de nationella målen. Generellt sett är måluppfyllelsen 
bättre och kvaliteten högre i förskola och skola. 

Digitaliseringen har gått framåt, både vad gäller det tekniska och det pedagogiska. 
Hallsbergs kommun ligger väl i linje med den nationella strategin, och under 2017 
har satsningar gjorts för att bygga ut datortillgängligheten så att alla elever har en 
egen lärplatta/dator, liksom samtliga pedagoger. Dessvärre har inte IT-enheten 
förmåga att leverera den internetkapacitet som krävs. 

Förskolans arbete med pedagogisk dokumentation, lärmiljöer och inflytande ger 
resultat och syns i pedagogernas kontinuerliga reflektion och i vårdnadshavares 
nöjdhet. Likvärdigheten är fortfarande en utmaning och skillnaden mellan den 
bästa och sämsta förskolan allt för stor. 

Antalet barn i förskolan och elever i skolan ökar snabbare än någonsin och behovet 
av den nya förskola som ska byggas under 2018-2019, har aldrig varit större. 
Samtidigt har vi satsat en hel del på att skapa bättre lärmiljöer i både skola och 
förskola. Stocksätterskolans ombyggnation och renovering blev klar under våren 
2017. Under hösten 2017 påbörjas en omfattande ombyggnation och renovering 
av Långängskolan. 

Bristen på pedagoger och omsättningen på arbetsmarknaden för lärare och 
förskollärare påverkar våra förskolor och skolor mycket. Det är därför viktigt att 
jobba målmedvetet för att kunna rekrytera och behålla våra pedagoger. En annan 
viktig del är att stärka vår koppling till universitetet. 

I Bildningsförvaltningens utvecklingsplan 2015 - 2018 har vi följande 
utvecklingsområden, vilka kvarstår: 

 Värdegrund 
 Lärares professionella utveckling 
 Styrning och ledning 
 Systematiskt kvalitetsarbete 
 Bedömning för lärande 
 Barn och elever i behov av särskilt stöd 
 Språkutveckling 
 Matematikutveckling 
 Fritidshem 
 IKT (information och kommunikationsteknik) 

Det finns en rad viktiga utvecklingsområden att fokusera på för att utveckla 
undervisningen och stärka måluppfyllelsen. 

En är att möta alla barn och elever, oavsett bakgrund och förutsättningar. De 
nyanlända eleverna kommer att bli fler och de kommer att berika vår kommun om 
vi lyckas ta emot och introducera dem på ett bra sätt. 

En annan är att hålla i det systematiska arbetet med att följa upp 
kunskapsutvecklingen. Detta sker gärna genom kollegialt lärande, auskultation och 
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en förbättrad samverkan vid övergångar mellan förskola – förskoleklass – skola. 
Här är fritidshemmen en vital part. De stora greppen inom struktur, kultur och 
ledarskap är tagna och nu handlar det om att göra finjusteringar, hålla i och hålla 
ut. Nya förutsättningar i omvärlden och internt gör att vi ständigt måste vara 
vakna och öppna för förändring och utveckling. Våra verksamheter måste få stöd 
att hitta nya vägar och styrka att vandra dem. 
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3 Årets verksamhet 

3.1 Förskola, omsorg på obekväm tid och pedagogisk omsorg 

Förskolorna i Hallsberg har en positiv utveckling och verksamheten håller 
generellt sett en mycket hög kvalitet. Antalet barn i verksamheten ökar, vilket är 
mycket tydligt i centrala Hallsberg där avdelningarna fylls allt tidigare under 
läsåret och avslutas med att antalet platser utökas. Under 2017 har det varit ont 
om lokaler för förskoleverksamhet i centrala Hallsberg, Vretstorp och Pålsboda. 
Planerna att bygga en ny förskola på norr har fortsatt under året. Enligt nuvarande 
plan kan en ny förskola på norr stå klar våren 2019. Hallsbergs kommun erbjuder 
omsorg på obekväm tid (”Nattis”). Efterfrågan av omsorg på obekväm tid har dock 
minskat kraftigt, vilket gör att organisationen har förändrats. Hallsbergs kommun 
erbjuder pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) i den mån det efterfrågas. 
Kommunen har under året haft 8 dagbarnvårdare (7 i Hallsberg och 1 i Pålsboda). 
Även om efterfrågan av dagbarnvårdare minskar varje år så har Hallsberg relativt 
många dagbarnvårdare i förhållande till riket. 

3.2 Förskoleklass och fritidshem 

Förskoleklassen har en god verksamhet, som omfattar i princip kommunens alla 6-
åringar. Det är viktigt att övergången till skolår 1 blir bra, så att utvecklingen inte 
stannar av. Flera enheter har prövat att anställa lärare mot yngre åldrar som följer 
eleverna från förskoleklass till skolår 3. Detta är en modell som bör införas på alla 
enheter särskilt med tanke på att förskoleklassen kommer att bli ett obligatoriskt 
skolår 2018. 

Fritidshemmen har en omfattande verksamhet med många barn inskrivna. 

Under 2016 har både förskoleklassen och fritidshemmet fått egna kapitel i 
Läroplanen (Lgr 11) som förtydligar uppdrag och syfte. Förskoleklassens del (kap 
3) anger det centrala innehållet i undervisningen i förskoleklassen samt hur 
undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de 
kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska 
skolformen. Fritidshemmets del (kap 4) anger på motsvarande sätt det centrala 
innehållet i undervisningen i fritidshemmet. Begreppet undervisning ska ges en vid 
tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. För 
båda verksamheterna gäller också Skolans värdegrund och uppdrag (kap 1) och 
Övergripande mål och riktlinjer (kap 2), det vill säga det som sägs i läroplanen om 
lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger. Ett riktat arbete har 
påbörjats för att stärka det gemensamma arbetet mot målen. Detta sker bland 
annat i de särskilda utvecklingsgrupper för förskola, fritidshem och som 
kontinuerligt möts under ledning av bildningsförvaltningen. 

3.3 Grundskola 

Under läsåret 2016/2017 har arbetet med att stärka systematiken i planering, 
uppföljning och utvärdering fortgått. Syftet har varit att öka kvaliteten och 
måluppfyllelsen. Att på detta sätt ta hand om de egna erfarenheterna och lärandet 
och koppla ihop med aktuell forskning stärker professionerna, vilket är viktigt för 
både de redan verksamma och för de framtida medarbetarna, inom både förskola 
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och grundskola. Det systematiska kvalitetsarbetet har tagit sin utgångspunkt i tre 
olika områden; struktur, kultur och ledarskap. 

Under våren har Planen för kunskapsuppföljning kompletterats med Skolverkets 
obligatoriska bedömningsstöd och uppdaterats med avstämningsmaterial från 
Bedömningsportalen. Avstämningar på respektive enhet har genomförts 
tillsammans med elevhälsan och utvecklingssamordnaren, i syfte att ytterligare 
stödja rektorerna och utvecklingsledarna i att prioritera och effektivisera resurser. 
Planen anger vad varje enhet ska utgå ifrån vid avstämningarna och fyller ett 
viktigt syfte att stärka likvärdigheten. 

Mottagandet av nyanlända i kommunen och kompetens att möta deras behov är en 
utmaning som vi redan antagit med större kraft och ökade resurser under det 
senaste året och som fortsätter. Elevhälsoorganisationen justeras utifrån 
förändrade behov och förutsättningar för att ytterligare verka förebyggande och 
främjande, snarare än åtgärdande. Pedagoger har en avgörande roll i att stödja och 
stimulera varje barns lärande och varje elevs kunskapsutveckling. Förskolechefer 
och rektorer är, utifrån sina roller, viktiga ledare av det pedagogiska arbetet. Även 
under läsåret 2016/2017, genomfördes därför flera egna 
kompetensutvecklingstillfällen. Innehållet rörde bl a digitalisering, fritidshemmets 
och skolans uppdrag att samverka och lågaffektivt bemötande. Våra pedagoger och 
pedagogiska ledare deltog också i flera externa arrangemang om bl a Nyanländas 
lärande och specialpedagogisk kompetens och förstelärares uppdrag. Från våra 
verksamheter har flera lärare deltagit i lärarlyftet, VAL och VFU-
handledarutbildning. Skolledare påbörjar och slutför löpande 
befattningsutbildningen Rektorsprogrammet. Flera enheter har också deltagit i 
Skolverkets Läslyft och andra enheter nyttjar de öppet tillgängliga lärmodulerna 
för kollegialt lärande på skolan och i arbetslag. 

På den förvaltningsövergripande nivån finns grupper och nätverk där målet är 
likvärdighet och kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och behovs- och 
resursinventering. 

Under våren utvärderades organisationen med utvecklingsledare, vilken infördes 
hösten 2014. Deras fokus ska vara på kunskapsuppföljning och 
kunskapsutveckling i grundskolorna. Då vi redan hade sett att uppdraget inte 
förståtts till fullo förtydligades det ytterligare under våren 2017. 

Nämnden beslutade 2012 om en satsning på IT i skolan. Det inleddes med 
lärarutbildningar och inköp av bärbara datorer till samtliga lärare. Hösten 2015 
var satsningen fullt utbyggd, vilket innebär att alla elever från skolår 7–9 har 
tillgång till en lärplatta/bärbar dator per elev och alla elever från skolår 1–6 har en 
lärplatta till två elever. Utbyggnad av trådlösa nätverk samt andra tekniska 
hjälpmedel och fortbildning av lärare sker kontinuerligt. IT-satsningen har även 
börjat spridas till kommunens förskolor och fritidshem. Med Skolverkets förslag 
till nationell IT-strategi för skola och förskola tydliggörs vår verksamhets roll och 
riktning de kommande åren. Viktiga fokusområden är tillgång till digitala enheter 
för elever och personal, kompetensutveckling, tillgång till verksamhetsnära 
support samt infrastruktur. Den nationella IT-strategin har legat till grund för 
Bildningsförvaltningens IT-plan som presenterades våren 2017. 
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3.4 Kulturavdelning 

Kulturavdelningen ansvarar för kulturskola, bibliotek, stöd till kulturföreningar 
och evenemang. 

Sommaren 2017 invigdes Bergöökvarterets trädgård. Projektet har varit ett 
samarbete mellan DOS (drift- och servicenämnden) och BIN (bildningsnämnden), 
där nedre delen av parkeringen bakom Bergööska huset förvandlats till en 
trädgård med stadsnära odling. I trädgården finns odlingslådor, blomlådor, 
bärbuskar och fruktträd. Satsningen har varit lyckad och fått mycket positiv 
respons från allmänheten. 

Även sommaren-17 rekvirerade Hallsbergs kommun statsbidrag från Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Pengarna var ämnade till att 
anordna kostnadsfria aktiviteter för barn 6-15 år under sommarlovet. Ett gediget 
program skapades med en stor variation av aktiviteter, cirka 675 barn deltog i de 
olika aktiviteterna. 

Under året har alla elever från förskoleklass till skolår 9 erbjudits en 
kulturupplevelse per termin. Nätverksgruppen ”Kultur i förskolan” har under 2017 
skapat teaterlådor med böcker och utklädningskläder som kommer att cirkulera 
bland förskoleavdelningarna för att ge inspiration till eget skapande. 

Integrationsprojektet El Sistema har gått in på sitt andra år under hösten 2017. 
Eleverna i förskoleklass och åk 1 på Stocksätterskolan, har två musiklektioner i 
veckan där man tränar språk, koncentration, motorik och grundläggande 
musikkunskaper. I åk 1 börjar de spela fiol och flöjt. En gång i månaden bjuds 
anhöriga in till en familjeträff där barnen får visa det de lärt sig. Familjerna får lära 
känna varandra, umgås över gränserna och se skolans verksamhet från insidan. 
Projektet har fått ett mycket positivt gensvar och cirka 100 personer har kommit 
till varje familjeträff. 

För att prioritera barn och unga har det skett en förändring av 
biblioteksstrukturen i kommunen. De tidigare filialbiblioteken i Sköllersta och 
Vretstorp omvandlades under sommaren till skolbibliotek. Från höstterminen är 
nu samtliga skolbibliotek i kommunen bemannade minst en halvdag varje vecka av 
personal från folkbiblioteket. Fokus är det läsfrämjande uppdraget, att ge alla barn 
möjlighet till boklån. Det är ett första steg i att utveckla skolbiblioteken till att bli 
en pedagogisk resurs i skolan. 

3.5 Fritidsavdelningen 

Till 2017 flyttades ansvaret för kommunens badplatser och motionsspår över från 
drift- och serviceförvaltningen till bildningsförvaltningen och fritidsavdelningen. 
En investeringsbudget har beslutats utifrån en inventering som gjorts av de olika 
badplatser och motionsspår som finns i kommunen. Under 2017 har bland annat 
elljusspåren i Pålsboda och Sköllersta fått nytt markunderlag. Under 2018 kommer 
upprustningen att fortsätta och nya avtal ska skrivas med föreningar som har 
skötselansvar. 

Ett investeringsprojekt som blev klart under 2017 var ett nytt utegym vid 
Långängsspåret. Två andra projekt som pågår är bygget av en läktare vid 
konstgräsplanen och ett domartorn/förråd/café/klubbrum i Idrottsparken i 
Hallsberg. Båda dessa hoppas vara klara under våren 2018. 
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Under 2017 tog kommunen över driften av gymmet i Alléhallen. Tidigare drevs 
gymmet på entreprenad. Utflytt och inflytt av maskiner och gymutrustning flöt på 
bra och gymmet behövde bara vara stängt i en vecka. Under de två första veckorna 
som det nya gymmet hade öppet tecknade över 700 st kunder gymkort. Många 
nappade på det öppningserbjudande som gav rabatt på årskort. En 
handledare/instruktör för gymmet har anställts i ett halvår på 75 % med 
uppdraget att introducera gymmet för nya kunder och vara behjälplig med träning. 
När vi i början av 2018 kan blicka bakåt på de första månaderna med nya gymmet 
kan vi konstatera att de flesta tidigare kunder kommit tillbaka, en del nya har 
tillkommit, och att gymmets kunder över lag verkar nöjda med hur det har blivit. 

Hösten 2017 var det 50 år sedan bygget av Alléhallen stod klar och den invigdes. 
Detta uppmärksammades bland annat genom att det hölls ett 50-årsjubileum den 
9 december. Under dagen bjöds det på tårta, det hölls tipspromenad och 
fotoutställning med bilder från Alléhallens historia. Dessutom invigdes den 
nyinköpta hinderbanan till stora bassängen. 

Alléhallen var också plats för utställningen Wall of Fame, som arrangerades av 
Örebro läns Idrottshistoriska Sällskap och Örebro läns Idrottsförbund. 
Utställningen presenterade i text och bild framgångsrika idrottsprofiler från länet. 
Utställningen vandrar runt i länet och nu var turen kommen till Hallsberg där den 
hölls under tre veckor i november. 

3.6 Lokaler och lokalanpassning 

Bildningsförvaltningen har arbetat för att få ett effektivt nyttjande av 
förvaltningens lokaler. Under det senaste året har det dock blivit tydligt att 
centralorten Hallsberg har brist på förskolelokaler och lokaler för F-6. Planeringen 
av en ny förskola på norr har kommit långt, men beräknas inte stå klar före våren 
2019. Även i Vretstorp har antalet barn i förskolan ökat till en nivå som gör att 
lokalerna inte räcker till. En ombyggnad av lokaler i anslutning till förskolan har 
skett under 2017. 

Stocksätterskolan byggs om och renoveras. Det sker i två etapper. De renoverade 
delarna kunde tas i bruk till höstterminsstarten 2017. När den nya förskolan på 
norr står klar räknar vi med att den återstående delen av skolan renoveras så att 
hela skolan blir ombyggd och renoverad för att lokalerna skall blir fräscha och 
anpassade till moderna lärmiljöer. 

Förskolan i Östansjö och Östansjö skola har under 2017 delvis fått nya lokaler då 
en ny byggnad uppförts. Den ersätter en tidigare byggnad som var i ett sådant 
skick att det bedömdes mest fördelaktig att riva den och ersätta den med en ny. 

Under hösten har ombyggnaden och renoveringen av Långängskolan startat. Den 
åtgärden är efterlängtad främst för att få en bättre lärmiljö men även för att skolan 
behöver renoveras med tanke på ytskick mm. En ordentlig genomlysning av 
byggnaden har gjorts så att renoveringen kan ske på ett sätt som gör att det blir en 
bra arbetsmiljö för elever och personal även ur arbetsmiljösynpunkt. 
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4 Måluppfyllelse 

4.1 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. 

Målet för ogiltig 
frånvaro är inte 
uppnått. Detta trots 
att 
bildningsförvaltninge
n under hösten 2015 
tog fram nya rutiner 
för att främja närvaro 
och att 
uppmärksamma, 
utreda och åtgärda 
frånvaro i 
grundskolan. Vid 
avläsning för läsåret 
2016/2017, hade 27 
(av 470) elever i 
grundskolans åk 7–9, 
mer än 10 % ogiltig 
frånvaro. Av dem hade 
4 över 50 %. Övriga 
årskurser har ingen 
rapporterad ogiltig 
frånvaro. Jämfört med 
förra läsåret är det en 
minskning med 5 
elever, från 32 (av 
451) elever med 
ogiltig frånvaro över 
10 %, men en ökning 
av antal elever med 
ogiltig frånvaro över 
50 % från 2 elever. 
Hallsbergs 
familjecentral är 
mycket välbesökt och 
samverkan med de 
andra aktörerna är 
god och målet anses 
uppnått. 
Tillgängligheten till 
fritidsgårdarna  
2016 invigdes 
Ungdomshuset Kuben, 
där fritidsgården är en 
del. Öppettiderna har 
tyvärr inte motsvarat 
nämndens mål under 
hela 2017. 
  

Ogiltig frånvaro ska 
minska. Ingen elev ska 
ha en frånvaro som 
överstiger 10 procent. 

 
 

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

 
 

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

En första mätning via 
enkät genomfördes 
under 2016. Detta 
utgör utgångsläge 
inför nästa mätning 
som sker under 
hösten 2017. 
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4.2 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 skolår 4-6 används 
Nya språket lyfter för 
avstämning mot 
målen i svenska skolår 
6 och Förstå och 
använda tal alternativt 
Tummen upp för 
avstämning mot 
målen i matematik 
skolår 6. I engelska 
finns idag inget 
gemensamt 
avstämningsmaterial. 
För skolår 7-9 
används allt underlag 
från den formativa 
undervisningen och 
bedömningen för att 
kontinuerligt följa upp 
varje enskild elevs 
utveckling. Detta görs 
av rektor, tillsammans 
med 
utvecklingsledarna. 
Rektor har ansvaret 
att göra nödvändiga 
anpassningar på skol-, 
grupp- och individnivå 
samt omprioriteringar 
utifrån behoven. En 
gång/termin sker 
också 
uppföljningsträffar på 
respektive enhet, 
tillsammans med 
elevhälsofunktionerna 
och 
utvecklingssamordnar
en för att ha ett 
underlag för att styra 
dessa resurser efter 
behov. 
Trots att det finns en 
plan för hur 
uppföljningsarbetet 
ska ske, ökar inte 
resultaten och 
ytterligare 
ansträngningar måste 
göras; förändrad 
undervisning, 
kompetensutveckling 
och kollegial 
samverkan. 

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

Detta år minskar 
andelen elever som 
når kunskapskraven i 
alla ämnen i åk 9. 
Årets resultat i 
Hallsbergs kommun är 
72,9 % . På 
Transtenskolan ökar 
andelen, till 73,7 %, 
medan andelen 
minskar på 
Folkasboskolan, till 
71,7 %. En minskning 
gäller även för riket 
och länet. 

 

Meritpoängen ska 
årligen öka 

I juni 2017 var det 
genomsnittliga 
meritvärdet i 
Hallsberg 188,3, vilket 
är en tydlig minskning 
jämfört med tidigare 
redovisade läsår. Det 
är också lägre än både 
länet och riket för 
första gången sedan 
2013/2014. 
Meritvärdet i riket är 
också det lägsta sedan 
2013/2014. Länets 
meritvärde ökar något 
sedan förra året men 
är ändå lägre än 
2013/2014. 

 

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

Andelen hade i juni 
2017 ytterligare 
minskat i Hallsberg, 
till 79,3 %. Hallsbergs 
kommun behåller 
dock en högre andel 
än år 2013. 
Behörigheten i länet 
och i riket har ökat 
jämfört med förra 
året. De flesta 
eleverna som är 
behöriga till 
yrkesprogram är 
också behöriga till 
högskoleförberedande 
program. 

 

Skillnaden i 
meritpoäng ska 
utjämnas mellan 
pojkar och flickor. 

Både flickornas och 
pojkarnas 
genomsnittliga 
meritvärde har 
minskat sedan 
föregående läsår. Även 
skillnaden mellan 
pojkar och flickor 
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  Nämndmål Analys Indikator Kommentar  

minskar. Det är dock 
fortfarande så att 
flickorna har betydligt 
bättre måluppfyllelse 
än pojkarna. 

Resultaten på de 
nationella proven ska 
årligen öka för att 
2018 vara bland de 
bästa i regionen. 

Resultaten från 
Nationella proven har 
sjunkit även detta år. 
Undantaget är 
Engelska åk 9 som 
ökat från 90.1 (2016) 
till 97.4. 
Åk 3 
Svenska: 41,8 (65,1) 
Matematik: 53,2 
(61,6) 
åk 6 
Svenska: 90,0 (95,3) 
Matematik: 89,1 
(94,1) 
Engelska: 92,6 (97,4) 
Åk 9 
Svenska: 88,1 (95,7) 
Matematik: 61,4 
(89,9) 
Engelska: 97,4 (90,1) 
  

 

Skolår 6 och 9 ska 
årligen öka andelen A i 
ämnesbetyg fram till 
år 2018. 

Andel elever som har 
minst ett betyg A i de 
ämnen som de läser i 
åk 6 och 9, är 27 % 
resp. 51 % 2017. 
Andelen elever med 
betyg A har minskat i 
både åk 6 och åk 9. 
Värdet för åk 9 är 
fortfarande högre än 
2013, för åk 6 lägre. 
Det är inte samma 
elever som jämförs 
mellan åren, men man 
kan ändå se ett 
mönster i 
betygsättningen. I 
årskurs 9 är det högre 
andel elever med 
betyg A än i årskurs 
6,samtliga år sedan 
2013, och i år har 
skillnaden ökat. 

 

 
Alla barn ska kunna 
läsa i skolår 1.Tidig 
upptäckt – tidig insats! 

Sedan hösten 2016 
finns obligatoriska 
bedömningsstöd för 
skolår 1-3, som 
Skolverket tagit fram. 
De rör läs- och 
skrivutveckling samt 
grundläggande 
taluppfattning och 
avstämning görs både 
på hösten och våren. 
Resultaten från 
avstämningarna ska 
användas formativt så 
att läraren ser vad 

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

Årets resultat visar att 
tre (3/6) skolor 
uppnår målet, två 
(2/6) är på god väg 
och en skola(1/6) når 
inte målet. Det är en 
liten minskning sedan 
förra året. 
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  Nämndmål Analys Indikator Kommentar  

som behöver 
fokuseras och 
förändras i 
undervisningen. 
Principen är tidig 
upptäckt – tidig insats 
och rektor 
tillsammans med 
utvecklingsledarna 
har ansvaret att göra 
nödvändiga 
anpassningar på skol-, 
grupp- och individnivå 
samt omprioriteringar 
utifrån behoven. En 
gång/termin sker 
också 
uppföljningsträffar på 
respektive enhet, 
tillsammans med 
elevhälsofunktionerna 
och 
utvecklingssamordnar
en för att ha ett 
underlag för att styra 
dessa resurser efter 
behov. 
Det är rimligt att anta 
att när användandet 
av dessa 
bedöminingsstöd 
blivit etablerat 
kommer de att bidra 
till en ny ökning av 
andel barn som kan 
läsa i år 1. 
  

4.3 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. 

Skolorna kommer att 
fortsätta de 
pedagogiska 
diskussionerna om 
läroplanen och 
undervisningen bland 
annat genom metoder 
inom formativ 
bedömning, där man 
använder sig av 
strategier som stödjer 
eleverna att få syn på 
sin egen 
kunskapsutveckling 
och förstå sitt eget 
lärande. Det 
stimulerar den s.k. 
inre motorn, vilket är 
bra för motivationen 
och upplevelsen av att 

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

I jämförelse med 2016 
är resultatet sämre för 
samtliga 5 mått på 
inflytande. Störst är 
minskningen i fråga 
om ”Lärarna på min 
skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter” och 
”Jag kan påverka hur 
vi ska arbeta i de olika 
ämnena ”. Pojkar 
upplever en högre 
grad av inflytande än 
flickorna och 
skillnaden är störst i 
fråga om ” Jag är med 
och planerar mitt 
arbete i skolan”. Över 
tid är dock trenden 
positiv. 
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  Nämndmål Analys Indikator Kommentar  

ha kontroll över 
lärandesituationen 
och att kunna utöva 
inflytande. Stödet till 
rektorer och 
utvecklingsledare 
behöver ökas och blir 
mer riktat. Det nära 
ledarskapet behöver 
utvecklas i syfte att 
förändra 
undervisningen i detta 
avseende. 

 
Föreningar som 
arbetar aktivt med 
barn, unga, integration 
och mångfald ska 
stimuleras. 

Målet är uppfyllt i och 
med införandet av de 
nya bidragsreglerna 
2017. 

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. 

Tyvärr är det endast 
ett fåtal föreningar 
som ansökt om det 
högre bidraget under 
2017. 

 

4.4 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. 

 Föräldrars nöjdhet 
med förskolans 
tillgänglig-het ska 
årligen öka för att 
2018 vara minst 97%. 

Resultatet från 
enkäten 2017 är att 
tillgängligheten är bra 
för 95% av 
vårdnadshavarna, 
vilket är samma 
resultat som 2016. 

 

 
Vårdnadshavare, barn 
och elever ska vara 
nöjda med våra 
förskolor och skolor. 

Arbetet med att ha en 
god samverkan med 
vårdnadshavare pågår 
ständigt och 
vårdadshavares 
förtroende för 
förskolan har ökat och 
är idag stor. 

Vårdnadshavarnas 
nöjdhet ska årligen 
öka för att 2018 vara 
minst 97 procent. 

Nöjdheten mäts via 
flera frågor i en årlig 
enkät. Frågorna 
handlar om 
vårdnadshavares 
upplevda trygghet, 
bemötande, 
information och 
kommunikation. 
Värdena ligger stabilt 
högt för alla faktorer 
utom en, sedan 2013 
(92 %-100 %). 
Undantaget är "Mitt 
barn har möjlighet att 
påverka innheållet...": 
En stadig ökning från 
68 % (2013) till 81 % 
(2017), vilket visar att 
ansträngningarna ger 
effekt. 
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4.5 Resultat och analys 

Grundskola 

De resultat vi når idag, en allt för stor skillnad när det gäller måluppfyllelsen i 
skolår 9 jämfört med måluppfyllelsen i förskolan, skolår 3 och skolår 6, är 
oacceptabla. Viktiga områden att arbeta med är övergången från skolår 6 till skolår 
7. Övergången mellan skolår 6 och skolår 7 är kritisk, då vi ser att resultaten 
markant försämras redan första terminen i skolår 7 jämfört med resultaten i skolår 
6 terminen innan. Matematiken på högstadiet utmärker sig som ett 
utvecklingsområde och trots att timplanen på skolår 7–9 utökats, så är det allt för 
få som klarar kunskapskraven och de nationella proven i matematik i skolår 9. 
Därför är förändrad undervisning för att möta alla elever ett utvecklingsområde. 
Kvaliteten på undervisningen på högstadiet tycks allt för låg i vissa ämnen och 
skolkulturen på högstadiet skiljer sig allt för mycket från de tidigare skolåren. 

Förskola 

Målyppfyllelsen i förskolan är över lag hög. Däremot finns avgörande skillnader 
mellan enheterna som gör att likvärdigheten inte kan garanteras alla barn. Även 
om nöjdheten hos vårdnadshavarna är hög behöver barnens inflytande ses över så 
att vi säkrar den och kan kommunicera den till vårdnadshavarna. 

Förvaltningen och nämnden 

Genom verksamhetsbesök och resultatdialoger sker en kontinuerlig dialog om 
verksamheterna, både framgångar och utmaningar. Funktionerna på förvaltningen 
stödjer skolledarna utifrån de aktuella behoven, både kortsiktiga och långsiktiga. 
Utveckling, komptetensutveckling, ekonomi, IT, lokaler och ekonomi är de stora 
områdena. De behov av förändring och förbättring som bildningsförvaltningen står 
inför kräver att alla verkar för stabilitet i resursfördelning, förenklad systematisk 
uppföljning och målinriktat kvalitetsarbete. 

  

4.5.1 Kunskapsresultat 

Nedan finns tabeller som visar betygsresultat för vt 2017, åk 6 och 9, liksom 
resultat från de nationella proven åk 3, 6 och 9. 

Betyg Åk 6 Vt 2017 Andelen per betygsteg , - F-A i procent 

Ämne - F E D C B A 
 % % % % % % % 

Biologi 4,1 4,7 40,5 20,3 20,9 8,8 0,7 
Bild 3,4 2,7 26,4 25,7 29,1 11,5 1,4 
Engelska 2,7 7,5 17,7 17,7 21,8 19,0 13,6 
Fysik 5,4 4,7 24,3 25,0 27,0 13,5  
Geografi 4,7 6,1 26,4 23,6 26,4 10,8 2,0 
Historia 5,4 7,4 35,1 25,0 18,2 7,4 1,4 
Hem & Konsumentkunskap 4,1 2,7 30,8 32,9 20,5 7,5 1,4 
Idrott & Hälsa 4,1 4,1 10,8 17,6 30,4 25,0 8,1 
Kemi 4,7 4,1 27,7 19,6 33,1 7,4 3,4 
Matematik 2,7 10,8 21,6 23,0 16,9 16,2 8,8 
Musik 4,1 3,4 28,4 24,3 26,4 12,8 0,7 
Religionskunskap 5,4 4,1 29,1 29,7 22,3 6,8 2,7 
Samhällskunskap 4,7 4,7 28,4 21,6 24,3 13,5 2,7 
Slöjd 2,7 1,4 16,9 36,5 27,7 12,2 2,7 
Svenska 2,2 3,7 23,1 21,6 25,4 17,9 6,0 
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Betyg Åk 6 Vt 2017 Andelen per betygsteg , - F-A i procent 
Svenska som andraspråk 7,1 57,1 21,4 7,1 7,1   
Teknik 4,1 3,4 29,1 21,6 23,0 14,2 4,7 
Totalt Vt 2017 4,1 5,0 26,0 24,0 24,5 12,7 3,7 
Totalt Vt 2016 1,8 3,1 18,0 21,5 30,8 15,5 9,2 
Totalt Vt 2015 1,1 2,3 27,2 25,5 26,7 12,2 5,0 

  

Betyg Åk 6 Vt 
2017 

                

Ämne - - F F E E D D C C B B A A TO
T 

T
O
T 

 A
n
t 

% A
nt 

% A
nt 

% A
nt 

% A
nt 

% A
nt 

% A
nt 

% Ant M 

Biologi 6 4,
1 

7 4,
7 

60 40
,5 

30 20
,3 

31 20
,9 

13 8,
8 

1 0,
7 

14
8 

11
,4 

Bild 5 3,
4 

4 2,
7 

39 26
,4 

38 25
,7 

43 29
,1 

17 11
,5 

2 1,
4 

14
8 

12
,5 

Engelska 4 2,
7 

11 7,
5 

26 17
,7 

26 17
,7 

32 21
,8 

28 19
,0 

20 13
,6 

14
7 

13
,3 

Fysik 8 5,
4 

7 4,
7 

36 24
,3 

37 25
,0 

40 27
,0 

20 13
,5 

  14
8 

12
,0 

Geografi 7 4,
7 

9 6,
1 

39 26
,4 

35 23
,6 

39 26
,4 

16 10
,8 

3 2,
0 

14
8 

11
,8 

Historia 8 5,
4 

11 7,
4 

52 35
,1 

37 25
,0 

27 18
,2 

11 7,
4 

2 1,
4 

14
8 

10
,9 

Hem & 
Konsumentkunska
p 

6 4,
1 

4 2,
7 

45 30
,8 

48 32
,9 

30 20
,5 

11 7,
5 

2 1,
4 

14
6 

11
,9 

Idrott & Hälsa 6 4,
1 

6 4,
1 

16 10
,8 

26 17
,6 

45 30
,4 

37 25
,0 

12 8,
1 

14
8 

13
,8 

Kemi 7 4,
7 

6 4,
1 

41 27
,7 

29 19
,6 

49 33
,1 

11 7,
4 

5 3,
4 

14
8 

12
,2 

Matematik 4 2,
7 

16 10
,8 

32 21
,6 

34 23
,0 

25 16
,9 

24 16
,2 

13 8,
8 

14
8 

12
,2 

Musik 6 4,
1 

5 3,
4 

42 28
,4 

36 24
,3 

39 26
,4 

19 12
,8 

1 0,
7 

14
8 

12
,2 

Religionskunskap 8 5,
4 

6 4,
1 

43 29
,1 

44 29
,7 

33 22
,3 

10 6,
8 

4 2,
7 

14
8 

11
,7 

Samhällskunskap 7 4,
7 

7 4,
7 

42 28
,4 

32 21
,6 

36 24
,3 

20 13
,5 

4 2,
7 

14
8 

12
,1 

Slöjd 4 2,
7 

2 1,
4 

25 16
,9 

54 36
,5 

41 27
,7 

18 12
,2 

4 2,
7 

14
8 

13
,1 

Svenska 3 2,
2 

5 3,
7 

31 23
,1 

29 21
,6 

34 25
,4 

24 17
,9 

8 6,
0 

13
4 

13
,2 

Svenska som 
andraspråk 

1 7,
1 

8 57
,1 

3 21
,4 

1 7,
1 

1 7,
1 

    14 4,
1 

Teknik 6 4,
1 

5 3,
4 

43 29
,1 

32 21
,6 

34 23
,0 

21 14
,2 

7 4,
7 

14
8 

12
,5 

Totalt Vt 2017 9
6 

4,
1 

11
9 

5,
0 

61
5 

26
,0 

56
8 

24
,0 

57
9 

24
,5 

30
0 

12
,7 

88 3,
7 

23
65 

12
,2 
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Betyg Åk 9 Vt 2017 Andelen per betygsteg ,  - F-A i procent 

Ämne - F E D C B A 
 % % % % % % % 

Biologi 5,0 12,1 32,1 19,3 14,3 9,3 7,9 
Bild 2,1 0,7 30,7 26,4 17,1 17,9 5,0 
Engelska 1,4 11,4 29,3 10,7 26,4 10,0 10,7 
Fysik 5,7 9,3 34,3 23,6 16,4 9,3 1,4 
Geografi 5,7 9,3 39,3 12,9 11,4 7,9 13,6 
Historia 4,3 10,0 35,0 12,9 10,0 12,9 15,0 
Hem & Konsumentkunskap 3,6 3,6 25,7 20,7 22,1 13,6 10,7 
Idrott & Hälsa 3,6 8,6 20,0 13,6 15,7 9,3 29,3 
Kemi 4,3 10,7 32,1 21,4 15,7 10,7 5,0 
Franska   33,3  16,7 33,3 16,7 
Spanska   17,9 7,7 25,6 23,1 25,6 
Tyska   16,7 5,6 27,8 27,8 22,2 
Matematik 1,4 11,4 39,3 18,6 22,1 5,0 2,1 
Musik 5,0 2,1 24,3 16,4 27,9 14,3 10,0 
Religionskunskap 9,3 7,9 30,7 14,3 15,0 11,4 11,4 
Samhällskunskap 10,0 8,6 31,4 12,9 15,0 7,9 14,3 
Slöjd 2,1 4,3 16,4 29,3 25,0 13,6 9,3 
Svenska 1,6 2,4 22,4 16,8 17,6 20,0 19,2 
Svenska som andraspråk  80,0 20,0     
Teknik 2,1 7,9 23,6 26,4 24,3 12,1 3,6 
Totalt Vt 2017 4,1 7,8 28,9 18,1 18,6 11,8 10,8 
Totalt Vt 2016 3,0 7,1 22,9 18,3 22,7 14,4 11,6 
Totalt Vt 2015 4,4 9,4 28,3 17,9 20,3 11,5 8,1 

  

Betyg Åk 9 Vt 
2017 

                

Ämne - - F F E E D D C C B B A A TO
T 

T
O
T 

 A
n
t 

% A
nt 

% A
nt 

% A
nt 

% A
nt 

% A
nt 

% A
nt 

% Ant M 

Biologi 7 5,
0 

17 12
,1 

45 32
,1 

27 19
,3 

20 14
,3 

13 9,
3 

11 7,
9 

14
0 

11
,0 

Bild 3 2,
1 

1 0,
7 

43 30
,7 

37 26
,4 

24 17
,1 

25 17
,9 

7 5,
0 

14
0 

13
,1 

Engelska 2 1,
4 

16 11
,4 

41 29
,3 

15 10
,7 

37 26
,4 

14 10
,0 

15 10
,7 

14
0 

12
,1 

Fysik 8 5,
7 

13 9,
3 

48 34
,3 

33 23
,6 

23 16
,4 

13 9,
3 

2 1,
4 

14
0 

10
,8 

Geografi 8 5,
7 

13 9,
3 

55 39
,3 

18 12
,9 

16 11
,4 

11 7,
9 

19 13
,6 

14
0 

11
,3 

Historia 6 4,
3 

14 10
,0 

49 35
,0 

18 12
,9 

14 10
,0 

18 12
,9 

21 15
,0 

14
0 

11
,9 

Hem & 
Konsumentkunska
p 

5 3,
6 

5 3,
6 

36 25
,7 

29 20
,7 

31 22
,1 

19 13
,6 

15 10
,7 

14
0 

13
,0 

Idrott & Hälsa 5 3,
6 

12 8,
6 

28 20
,0 

19 13
,6 

22 15
,7 

13 9,
3 

41 29
,3 

14
0 

13
,5 

Kemi 6 4,
3 

15 10
,7 

45 32
,1 

30 21
,4 

22 15
,7 

15 10
,7 

7 5,
0 

14
0 

11
,1 

Franska     2 33
,3 

  1 16
,7 

2 33
,3 

1 16
,7 

6 15
,0 

Spanska     7 17
,9 

3 7,
7 

10 25
,6 

9 23
,1 

10 25
,6 

39 15
,8 

Tyska     3 16
,7 

1 5,
6 

5 27
,8 

5 27
,8 

4 22
,2 

18 15
,8 

Matematik 2 1,
4 

16 11
,4 

55 39
,3 

26 18
,6 

31 22
,1 

7 5,
0 

3 2,
1 

14
0 

10
,9 
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Betyg Åk 9 Vt 
2017 

                

Musik 7 5,
0 

3 2,
1 

34 24
,3 

23 16
,4 

39 27
,9 

20 14
,3 

14 10
,0 

14
0 

13
,2 

Religionskunskap 1
3 

9,
3 

11 7,
9 

43 30
,7 

20 14
,3 

21 15
,0 

16 11
,4 

16 11
,4 

14
0 

11
,4 

Samhällskunskap 1
4 

10
,0 

12 8,
6 

44 31
,4 

18 12
,9 

21 15
,0 

11 7,
9 

20 14
,3 

14
0 

11
,2 

Slöjd 3 2,
1 

6 4,
3 

23 16
,4 

41 29
,3 

35 25
,0 

19 13
,6 

13 9,
3 

14
0 

13
,3 

Svenska 2 1,
6 

3 2,
4 

28 22
,4 

21 16
,8 

22 17
,6 

25 20
,0 

24 19
,2 

12
5 

14
,3 

Svenska som 
andraspråk 

  12 80
,0 

3 20
,0 

        15 2,
0 

Teknik 3 2,
1 

11 7,
9 

33 23
,6 

37 26
,4 

34 24
,3 

17 12
,1 

5 3,
6 

14
0 

12
,1 

Totalt Vt 2017 9
4 

4,
1 

1
8
0 

7,
8 

6
6
5 

2
8,
9 

4
1
6 

1
8,
1 

4
2
8 

1
8,
6 

2
7
2 

1
1,
8 

2
4
8 

1
0,
8 

23
03 

1
2,
2 

  

  

  

  

  

  

  

Ämnesprov 2013 2014 2015 2016 2017  

Andel elever som nått 
kravnivån på för åk 3 
samtliga delprov, för åk 6 
och 9 godkänt provbetyg. 

Andel i Andel i Andel i Andel i Andel i 
Andelen 

ökat 

 % % % % %  
Åk 3 svenska 69,1 68 69,6 65,1 41,8 Nej 
Åk 3 matematik 57,3 36 73,4 61,6 53,2 Nej 
Åk 6 svenska 95,8 91,9 98 95,3 90,0 Nej 
Åk 6 matematik 96,6 88,5 94,7 94,1 89,1 Nej 
Åk 6 engelska 93,8 90,9 90 97,4 92,6 Nej 
Åk 9 svenska 94,8 94,9 98,7 95,7 88,1 Nej 
Åk 9 matematik 78,9 89 72,8 89,9 61,4 Nej 
Åk 9 engelska 92,9 97,4 92 90,1 97,4 Ja 
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5 Ekonomi 

5.1 Driftredovisning 

Bildningsnämndens nettokostnader för 2017 uppgår till 294 365 tkr vilket innebär 
en positiv avvikelse i förhållande till budget med 125 tkr. Nämndens ekonomiska 
resultat är följden av att organisationen aktivt arbetar för att få en budget i balans. 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan intäkter och kostnader. 

DRIFT BILDNINGSNÄMNDEN 
Belopp i tkr Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 

2017 

Intäkter 47 895 63 633 49 546 14 087 
Kostnader -327 375 -357 998 -344 036 -13 962 
-varav kapitalkostnader -2 620 -2 681 -2 826 145 
-varav lokalkostnader -55 207 -55 819 -56 536 718 
-varav personalkostnader -192 390 -217 869 -214 579 -3 290 
-varav övriga kostnader -77 158 -81 630 -70 095 -11 535 

Totalt (nettokostnader) -279 480 -294 365 -294 490 125 

Intäkternas avvikelse från budget har flera orsaker. Statsbidrag från 
Migrationsverket som inkommit har varit med än budgeterade. Det har dock inte 
påverkat nettoutfallet då det funnits motsvarande kostnader. Detsamma gäller för 
vissa statsbidrag från Skolverket. Ytterligare förklaring ligger i att både 
interkommunala intäkter och kostnader (skol- och barnomsorgspeng) har ökat i 
förhållande till budgeterat. Ökat antal barn i förskola och fritidshem har dessutom 
genererat högre intäkter avseende BO-avgiften. Den årliga inkomstjämförelsen 
mot Skatteverkets uppgifter gav även detta år extra intäkter till BO-avgifterna. 
Detta kan även ses i tabellen över fördelning intäkter nedan. Avvikelserna på 
personalkostnaderna beror till största del på en fortsatt tillströmning av 
asylsökande barn där dessa kostnader ej budgeteras utan finansieras med 
statsbidrag. Även delar av avvikelsen på övriga kostnader påverkas av asylsökande 
barn då man behövt nya inventarier, läromedel mm. Ytterligare avvikelser för 
övriga kostnader härrörs bland annat ökade måltidskostnader, extra satsningar på 
IT, ökade licenskostnader, konsulter samt ökad kostnad för skol- och 
barnomsorgspeng. 

INTÄKTER BILDNINGSNÄMNDEN 

Belopp i tkr Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 
Avvikelse 
2017 

BO-Avgifter 12 046 13 234 11 874 1 360 
Statsbidrag 14 025 28 397 19 497 8 900 
Interkommunala ersättningar 7 538 6 931 4 162 2 769 
Interna ersättningar 193 0 0 0 
Övriga intäkter 14 093 15 071 14 013 1 058 

Totalt intäkter 47 895 63 633 49 546 14 087 

 

 

 

 

 

Nämndens nettokostnader fördelar sig på följande verksamheter: 
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FÖRDELNNG VERKSAMHETER     

Nettokostnader i tkr Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 
Avvikelse 

2017 

Förskoleklass/Grundskola/Friti
dshem 

-144 122 -147 321 -148 474 1 153 

Förskolan/Öppna förskolan -84 469 -90 111 -90 002 -109 
Gemensamt -5 305 -6 774 -9 257 2 484 
Elevhälsan -8 392 -9 583 -9 907 323 
Kulturskolan -2 875 -3 222 -3 019 -203 
Särskolan -9 004 -10 022 -8 999 -1 023 
Bibliotek -5 563 -5 382 -5 229 -154 
Kultur och föreningsverksamhet -3 940 -3 945 -4 102 157 
Fritid -15 809 -18 004 -15 500 -2 503 

Totalt kostnader -279 480 -294 365 -294 490 125 

  

Under året beviljades bildningsnämnden ett tilläggsanslag på 1 377 tkr till följd av 
ökat barn- och elevantal. En verksamhetsflytt från drift och servicenämnden 
avseende motionsspår och friluftsbad samt vaktmästare generade ytterligare 
1 209 tkr i budget. Andra förändringar i budget under året har innefattat 
fördelning av potten för löneökningar, medel för förbrukningsinventarier och 
kompetensutveckling. Under året gjordes en verksamhetsförändring där 
specialpedagoger och kuratorer flyttades från den centrala elevhälsan ut till skol- 
och förskoleenheterna, vilket medförde en större omfördelning av budget. 

Merparten av verksamhetsansvariga chefer gör ett överskott 2017. Redovisningen 
visar på att det finns både negativa som positiva resultat för olika typer av 
verksamheter. Inom respektive verksamhetsområde finns även där såväl negativa 
som positiva avvikelser. 

Verksamhet förskoleklass/grundskola/fritidshem gör ett positivt resultat dels på 
grund av vakanta tjänster där man exempelvis varit utan studie- och 
yrkesvägledare större delen av året. Ett flertal rektorsbyten under 2017 har 
medfört ökade kostnader för den pedagogiska ledningen. 

Inom verksamhet förskolan/öppna förskolan så har även merparten av 
verksamhets ansvariga lämnat ett överskott. Det som drar ned resultatet är 
underskott i pedagogisk ledning men även pedagogisk omsorg. Även minskade 
statsbidrag ligger till grund för resultatet. 

Bildningsnämndens planeringsreserv ligger under verksamhet gemensamt. Denna 
är tänkt att täcka upp för eventuella underskott och satsningar som uppstår under 
året. Avvikelsen består även i ett överskott på lokalkostnader. 

Elevhälsan har under första halvan av 2017 haft ett antal vakanta tjänster. De 
flesta har sedan tillsats under året. 

Hallsbergs kommun bedriver ingen egen särskola utan elever går i andra 
kommuner. Kostnaderna har ökat med cirka 1 000 tkr jämfört med förra året. 
Orsaken till detta är att ett flertal elever har gått över till träningssärskola, vilken 
är dyrare. 

Inom verksamhet fritid så har underskottet en rad orsaker. Personalkostnaderna 
på Alléhallen är högre än budgeterat. Positivt är att intäkterna för badet nu till 
skillnad från tidigare år är i nivå med budget. Denna positiva trend tillsammans 
med ytterligare effektiviseringar som gjorts skapar en bra grund inför 2018. Även 
gymmet visar ett underskott. Orsaken till detta är för låga intäkter fram till och 
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med september. Från och med oktober så bedrivs gymmet i kommunal regi och 
nyöppningen blev väldigt lyckad. Man går in i 2018 med väldigt bra förutsättningar 
då det är många som tecknat gymkort som löper på under stora delar av 2018. 

Nettokostnaden för skol- och barnpeng visar på ett underskott om 2 000 tkr 
(inklusive särskola). Orsaken till detta är att det är fler barn/elever från Hallsberg 
som väljer att gå i en annan kommun. Det är även färre antal barn/elever från 
andra kommuner som väljer Hallsberg. Den största anledningen är dock att 
kostnaden för särskoleplatser har ökat. 

Elever som uppfyller de regler som gäller för att beviljas skolskjuts åker med 
Länstrafiken eller med kommunens upphandlade skolskjuts, som sker med buss 
eller taxi. De sammanlagda kostnaderna för skolskjuts har ökat från 9 640 tkr 2016 
till 9 874 tkr, dvs 234 tkr, vilket ändock är i nivå med budget. 

5.2 Investeringsredovisning 

  

INVESTERINGSPROJEKT BILDNINGSNÄMNDEN 

Belopp i tkr Utfall 2017 Budget 2017 
Avvikelse 
2017 

Bergööhuset, modelljärnväg -50 -50 0 
Motionsspår/utebad -48 -560 512 
Inventarier -969 -987 18 
Datainvesteringar och tillbehör -386 -380 -6 
Musikinstrument -21 -20 -1 
Föreningsanknutna investeringar -687 -1 459 772 

Totalt (nettokostnader) -2 161 -3 456 1 295 

Investeringsprojekt motionsspår/utebad har haft en beslutad prioriteringslista. På 
grund av verksamhetsförändring under året där ansvar för detta projekt flyttats 
från drift och servicenämnden till bildningsnämnden har förseningar uppstått. 
Rekommendationer är att medlen förs över till 2018. 

De föreningsanknutna investeringsmedlen för 2017 fördelades mellan läktare och 
domartorn på IP i Hallsberg och utegym vid HOK-stugan. Utegymmet färdigställdes 
under hösten. Projektet läktare har nu påbörjats och kommer att färdigställas 
under våren. Domartornet har ännu inte på börjats. Rekommendationen är att de 
772 tkr för domartorn och läktare överförs till 2018. 

Medlen för datainvesteringar och tillbehör har under året använts till bland annat 
datorer, lärplattor, accesspunkter, projektorer och smartboards och är en del i i 
den nationella IT-satsningen. 

Inventarier till skola och förskola har 2017 främst gått till att färdigställa 
ombyggnationen på Stocksätterskolan. Andra större investeringar har varit nya 
skåp till Transtensskolan. 
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6 Personalredovisning 

6.1 Antal anställda 

Vid årets slut var totalt 499 (469) medarbetare anställd inom förvaltningen 
(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på 
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 405 st, 81% (385 st 82%) 
kvinnor och 94 st, 19% (84 st 18%) män. 

Omräknat till heltider motsvarar de 499 medarbetarna 472(443) årsarbetare. 

88,8% (83,6%) hade heltidstjänst och 100 (71) medarbetare hade en 
visstidsanställning. 

6.2 Personalomsättning och rekrytering 

Det är 85 (94) medarbetare som lämnat förvaltningen. Av dem har 63 (66) st sagt 
upp sig och gått till annan anställning utanför kommunen och 8 (12) har gått i 
pension. Övrigt är att förordnande upphört. 

Antalet rekryteringsannonser har varit 144 st. Det är främst behöriga förskollärare 
och lärare som annonserats efter. 

6.3 Frisknärvaro och sjukfrånvaro 

Av samtlig personal har 58,27% (63,24%) varit sjuka färre är 5 dagar, sk 
frisknärvaro. 

Sjukfrånvaron var totalt 6,51% (5,96%). Kvinnors sjukfrånvaro var 7,38% (6,57%) 
och männens 3,04% (3.38%). Långtidssjukfrånvaron, dvs sjuk över 60 dagar var 
36,57% (39,10%) av de 6,51%. Högst sjukfrånvaro var det i åldersgruppen 50 år-. 

6.4 Arbetsskador och tillbud 

Antalet anmälda arbetsskador under 2017 var 13 st, 8 st pga olycksfall, 2 st pga 
färdolycksfall samt 3 st pga hot och våld. Antalet anmälda tillbud 13 st. 

Det är ett kontinuerligt arbete att minska antalet arbetsskador och tillbud. 

  

  

 Jämförelse med föregående år inom parantes. 
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7 Policyer och planer 

7.1 Integration och etnisk mångfald 

Arbete med integration och etnisk mångfald är en viktig del inom 
bildningsförvaltningen. Mottagandet i skolan för de kommunplacerade 
flyktingbarn och elever som vi tar emot är en naturlig och viktig del av 
integrationen. I nämndens resursfördelningssystem tas hänsyn till elever med 
utländsk bakgrund i skolan samt i någon mån barn med utländsk bakgrund i 
förskolan. Förskolebarn och elever erbjuds modersmålsstöd och 
hemspråksundervisning. På olika sätt arbetar vi också med mångfaldsbegreppet i 
övrigt. 

Alla verksamheter inom förskola/skola/fritidshem upprättar varje år planer mot 
kränkande behandling och diskriminering. Förvaltningen tittar dessutom på vilka 
dokument som skall finnas tillgängliga på andra språk än svenska. 

Det pågår ett medvetet arbete med att stärka och utveckla barnens språk på 
förskolorna i Hallsberg. Det handlar inte minst om förskolorna på norr som 
utvecklar arbetssätten med särskilt fokus på flerspråkighet. 

Biblioteket stimulerar kulturell mångfald. Biblioteket är en viktig resurs som 
mötesplats. Här kan man läsa tidningar tidskrifter samt låna böcker på sitt eget 
språk, antingen som vanliga tidningar eller via internet. 

Kultur- och föreningslivet är en del av integrationsarbetet. Förvaltningen 
samarbetar och stöttar föreningar med fokus på att hjälpa våra nyanlända med 
kontakter för att underlätta och främja integration. Det finns en föreningspolicy 
som styr vilka kriterier som ligger till grund för kommunens ekonomiska bidrag 
till föreningarna. I den nya föreningspolicyn gynnas föreningar som arbetar med 
mångfald och integration. 

Nationaldagsfirandet uppmärksammas och välkomnar våra nya svenska 
medborgare. 

7.2 Folkhälsoarbete 

Under 2014 utarbetades en folkhälsoplan med fokus på barn, unga och äldre. 
Prioriterade mål har tagits fram och indikatorer med aktuella värden från ”Liv och 
hälsa ung 2014” samt ”Hälsa på lika villkor”. Planen började gälla under 2015. 
Under 2017 gjordes undersökningen "Liv och hälsa ung 2017". Vi har även fått 
statistik från "ELSA" (eleevhälsosamtalen sammanställt och analyserat). 

Bildningsförvaltningen ansvarar för motionsspår, friluftsbad och 
idrottsanläggningar i kommunen. Dessa arenor och aktiviteter underlättar för 
kommuninvånarna att ha ett aktivt fysiskt liv, vilket är främjande för en god 
folkhälsa. 

7.3 Handikappolitiskt program 

Elevhälsan har en särskild kompetens när det gäller elever i behov av särskilt stöd. 
Där ingår skolpsykolog, skolsköterskor, specialpedagoger, logoped och IT-pedagog 
med ansvar för kompensatoriska hjälpmedel. Förutom stöd till enskilda 
barn/elever så ger gruppen stöd till arbetslag och bidrar till deras 
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kompetensutveckling. När det gäller hörselpedagog så har förvaltningen avtal med 
Örebro kommun och kan avropa hörselpedagoginsatser i enskilda elevärenden 
samt viss kompetensutveckling till vår personal. Även skolläkare köps in via avtal. 
Hallsbergs kommun har ett väl fungerande samarbete med SPSM, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Barn i behov av särskilt stöd tenderar även detta år att bli fler och behoven mer 
omfattande. Både inom förskolan och grundskolan har behovet av insatser på 
grund av medicinska skäl ökat, vilket belastar nämndens ekonomi. 

7.4 Sponsringspolicyn 

Det har inte skett någon sponsring inom bildningsförvaltningen. 

Fritidsgården har under året arrangerat kolloverksamhet. Kolloverksamheten 
bedrivs med stöd från Röda korset som ger ett ekonomiskt bidrag på 45 tkr. 
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8 Verksamhetsmått och nyckeltal 

  
År 
2013 

År 
2014 

År 
2015 

År 
2016 

År 
2017 

Summa barn/elever 2 313 2 334 2 393 2432 2634 
varav barn i pedagogisk omsorg (familjehem) 43 43 39 34 32 
varav barn i förskola 682 700 697 710 759 
varav elever F-9 1 588 1 596 1 657 1688 1843 
varav elever i fritidshem 620 655 636 671 728 

      
Antal elever som har skolskjuts 422 387 327 353 431 

      
Antal årsarbetare per 100 elever i år 1-9 9,4 9,3 8,3 8,8 8,6 
Antal årsarbetare per 100 barn i förskoleklass 5,5 5,8 5,8 6,3 7,8 
Antal barn per årsarbetare i förskolan 5,1 5,6 5,6 5,6 5,5 
Antal barn per årsarbetare i pedagogisk omsorg 
(familjedaghem) 

3,9 4,2 4,3 4,3 4,6 

Antal barn per årsarbetare i fritidshem 23 22 22,3 22,0 22,8 
      

Grundsärskola      
antal elever i annan kommuns skola 13 14 16 16 16 

      
Förskoleklass och grundskola      
antal elever i annan kommuns skola 61 39 36 35 34 
antal elever i fristående skola 52 84 74 74 79 
antal elever från andra kommuner 28 42 52 49 42 

      
Kulturskolan      
antal elever i ämneskurs och gruppkurs 267 215 248 291 283 
antal elever i körer, ensembler 91 73 81 75 74 
antal elever i kulturprojekt per projekt 14-43 14-40 14-20 14-22 15-30 
antal elever i klassgrupper 430 427 418 430 634 

      
Biblioteksverksamhet, utlån      
Huvudbiblioteket i Hallsberg 68 928 76 130 72 335 63 557 57 173 
Hjortkvarn 2 935 2 016 2 139 2 225 2 450 
Pålsboda 4 416 3 647 4 709 6 359 3 416 
Sköllersta 6 947 6 347 6 555 5 668 2 085 
Vretstorp 2 820 1 867 1 794 1 206 289 
Östansjö 5 259 0 0 0 0 
Summa utlån 91 305 90 007 87 532 79 015 65 413 

      
Antal deltagare i Läsugglan 1) 120 98 65 60 101 
Besökare huvudbiblioteket, måndag - lördag 59 572 64 212 57 667 53 160 50886 
Besökare huvudbiblioteket, endast lördagar 2) 2 234 2 210 2 011 2 233 2251 
Författaraftnar 4 3 4 4 3 

      
Antal anställda bildningsförvaltningen 465 444 438 469 499 

  

När det gäller grundskola och fritidshem bygger budgeten på 7 skolenheter varav 
det finns fritidshem på samtliga utom Transtenskolan. Fritidshem finns även kvar i 
Hjortkvarn efter att skolan är nedlagd. 

 

 

 

 

Nedan redovisas budgeterat och redovisat antal elever F-9 per grundskola. 
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GRUNDSKOLA Grundskola F-9 Vårtermin Grundskola F-9 Hösttermin 

 2017-04-15   2017-10-15   
 Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff 

Stocksätterskolan 243 275 32 298 292 -6 
Fredriksbergskolan 140 134 -6 141 135 -6 
Östansjö skola 101 97 -4 96 101 5 
Långängskolan 389 397 8 415 416 1 
Transtenskolan 324 341 17 348 352 4 
Folkasboskolan 350 337 -13 344 359 15 
Sköllersta skola 158 154 -4 165 159 -6 
TOTALT 1 705 1 735 30 1 807 1 814 7 

Under 2016 och 2017 har inflyttningen till Hallsberg varit betydligt större än vad 
det vid prognostillfället visades i tillgängliga befolkaningsprognoser. Detta 
föranledde bildningsnämnden att äska ett tilläggsanslag för 2017 vilket beviljades. 
Inför höstterien justerades prognosen för elevantalet så att den avvikelse som nu 
visas ligger inom nomal variation förutom Folkasboskolan, där orsaken till den 
större ökningen är att elever som beviljats asyl i Sverige stannar kvar under en 
period i Pålsboda och blir då ett tillskott i elevantalet. 

Fritidshemsresurserna i budget bygger för vårterminen på de prognoser som görs 
för höstterminen föregående år. För höstterminen görs en ny prognos för 
innevarande år. 

FRITIDSHEM Fritidshem antal barn Fritidshem antal timmar 

 2017-10-15 2017-10-15 
 Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff 

Stocksätterskolan 133 140 7 1677 1965 288 
Fredriksbergskolan 70 82 12 1033 1201 168 
Östansjö skola 68 71 3 1053 1257 204 
Långängskolan 226 230 4 3326 3575 249 
Folkasboskolan 92 107 15 1514 1873 359 
Sköllersta skola 90 96 6 1427 1526 99 
Hjortkvarn fritidshem 11 8 -3 125 71 -54 
TOTALT 690 734 44 10 155 11 468 1 313 

Ökningen på fritidshemmen beror på samma orsaker som ovan vad gäller 
Hallsberg och Pålsboda. För Vretstorp gäller att fler stannar kvar på fritidhemmet 
längre än tidigare. 

Pedagoisk omsorg finns 2017 

PEDAGOGISK 
OMSORG 

Vårterminen 2017 Höstterminen 2017 

 2017-04-15 2017-10-15 
 Platser Utfall Diff Platser Utfall Diff 

Hallsberg 30 37 7 28 32 4 
Pålsboda 3 3 0 3 0 -3 

       
TOTALT 33 40 7 31 32 1 

Under 2017 har en extra dagbarnvårdare arbetat i Hallsberg (7 dagbarnvårdare) 
då det saknas platser på förskolan. Orsaken till att inga barn fanns i denna 
verksamhetform i Pålsboda under hösten var att det inte fanns personal. 
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Förskolan organiseras med en beräkningsmodell om 18 barn per avdelning. Detta 
är grunden för antal platser nedan. 

FÖRSKOLAN Vårterminen 2017 Höstterminen 2017 

 2017-04-15 2017-10-15 
 Platser Utfall Diff Platser Utfall Diff 

Hallsberg 414 426 12 414 392 -22 
Östansjö 63 61 -2 63 59 -4 
Vretstorp 99 97 -2 99 91 -8 
Sköllersta 90 91 1 90 90 0 
Pålsboda 108 99 -9 108 106 -2 
Hjortkvarn 18 20 2 18 21 3 

       
TOTALT 792 794 2 792 759 -33 

Då alla barn som fyller 6 år under innevarande år flyttar till förskoleklass då 
höstterminen startar är antalet barn lägst i början på hösten. Under hösten och 
kommande vår kommer nya barn in som behöver plats när vårdnadshavarana 
börjar arbeta efter föräldraledighet. 15 oktober brukar ca 90% av de barn som 
behöver plats nästkommande vår finnas på förskolan. Detta innebär att det våren 
2018 kommer att fattas ett antal platser om inte verksamheten byggs ut. 
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9 Framtiden 

Kommunens skolor har historiskt sett haft en allt för låg måluppfyllelse. Under 
senare år har dock resultaten blivit bättre, men vi kan inte vara nöjda då det 
fortfarande är allt för många elever som inte når skolans nationella mål. 
Gymnasiebehörigheten är mest alarmerande. Därför görs riktade satsningar på att 
förbättra undervisningen för att möta ALLA elever, göra anpassningar med t ex 
digitala verktyg och stärka det kollegiala samarbetet och lärandet. Strukturer för 
planering, uppföljning och analys ses över och tydliggörs, kulturen i 
verksamheterna kartläggs för att identifiera och nyttja frirummmet att arbeta 
målinriktat och kraftfullt och ledarskapet i alla led betonas, stöttas och stärks. 

Det råder brist på förskollärare och lärare i hela Sverige. Det gör att konkurrensen 
om pedagogerna är stor mellan regionens olika arbetsgivare. Det har bidragit till 
en acceleration av löneutveckling samt en ökad omsättning av personal på våra 
förskolor och skolor. Genom att visa vilken seriös, utvecklingsinriktad och uthållig 
arbetsgivare bildningsförvaltningen är, räknar vi med att kunna behålla och 
rekrytera de kompetenser barnen och eleverna behöver. En 
kompetensförsörjningsplan kommer att tas fram under året. Vårt engagemang i att 
ta emot lärarstudenter inom ramen för VFU-samverkan med Örebro universitet, 
och andra, är en viktig del i det arbetet. 

Hallsberg har en befolkningsutveckling som är svår att prognostisera. 
Ansträngningar görs på olika sätt i kommunen för att få fler invånare, vilket syns i 
våra förskolor och skolor. Åldersstrukturen är en annan intressant parameter som 
påverkar behovet av barnomsorg och skola. Det är brist på förskoleplatser i 
centrala Hallsberg. En stor begränsning är våra lokaler. En ny förskola börjar 
byggas i norra Hallsberg under 2018 och väntas vara klar våren 2019, en mycket 
behövd satsning. Under tiden den nya förskolan byggs har en ny extern lokal hyrts 
för att klara barnomsorgsbehovet. En utbyggnad på norr kan även bidra till 
integrationen. Tack vare flera insatser redan hösten 2017 är vi något bättre 
rustade med lokaler som bättre motsvarar de pedagogiska miljöer vi eftersträvar 
till exempel en mindre utbyggnad i Vretstorp och i Östansjö har det uppförts en ny 
byggnad som innehåller förskola och till viss del skollokaler. I början av hösten 
konstaterades att det är brist på förskolelokaler i Pålsboda. Under våren 2018 
kommer förskolan Gullvivan utvidgas genom att lokaler i Folkasboskolan används 
för ändamålet. Under våren 2017 slutfördes också ombyggnation och renovering 
av 2/3 av Stocksätterskolan. Under hösten 2017 startade en omfattande 
renovering och ombyggnation av Långängskolan. Det är viktigt att utbyggnad och 
renovering av skolor ges full kostnadskompensation, så att det inte drabbar 
verksamheten, det pedagogiska uppdraget och måluppfyllelsen. 
På längre sikt behövs, som befolkningsprognosen ser ut nu, ytterligare förskole- 
och skollokaler. 

Bildningsnämnden har under flera år gjort stora satsningar på IT med; trådlösa 
nätverk, projektorer, smartboards, bärbara datorer och digitala verktyg. 
Förvaltningen har byggt upp en egen organisation och kompetens för att stödja 
denna utveckling. Sydnärkekommunerna har sedan 2014 samlat sina centrala IT- 
funktioner i en gemensam IT-nämnd. IT-nämnden ansvarar för nätverk samt viss 
serverdrift. I flera avseenden är detta nyckelfrågor för vår framtida utveckling 
rörande digitala verktyg i undervisningen och som redskap i arbetet. Därmed är 
förskola och skola beroende av att de motsvarar förväntningar och behov. Hittills 



 Datum Sida 

Bildningsnämnden 2017 2018-02-02 31(35) 

 

har Sydnärkes IT-förvaltning inte motsvarat ställda förväntningar och behov, vilket 
har en mycket negativ påverkan på våra utvecklingsmöjligheter och förmåga att 
leva upp till de förväntningar som ställs på en modern skola. Från och med hösten 
2018 ska nationella prov gå att genomföra via internet. I och med det blir vår 
bristfälliga infrastruktur inte bara ett allmänt hinder i vardagen och ett 
arbetsmiljöproblem utan får även en direkt påverkan som innebär att skola och 
förskola inte kan fullgöra sina uppdrag. Under året har bildningsförvaltningen 
gjort stora ansträngningar för att larma om detta problem men utan åtgärd från 
Sydnärke IT. 

Antalet barn som har behov av fritids har ökat under de senaste åren. Det är fler 
som behöver komma tidigt på morgonen och fler som behöver stanna allt längre 
efter skolan. Även våra förskolor har iuppdrag att arbeta mer flexibelt utifrån 
barnets och föräldrarnas behov och önskemål. 
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10 Internkontroll 

Arbetet med intern kontroll bedrivs med många inblandade i hela förvaltningen. 
Förskolechefer, rektorer, administrativ personal, IT-strateg och fritidschef deltar i 
årets interna kontrollarbete. Avsikten är att det dels ska vara olika professioner 
som berörs, dels att det ska kunna omfatta olika uppgifter/uppdrag/rutiner med 
mera som förekommer inom bildningsförvaltningens verksamhetsområde. Arbetet 
med intern kontroll ska upplevas som en naturlig del i det årliga arbetet. 
Bildningsnämnden antog 2017 års interna kontrollplan 2017-02-28. Till varje 
kontroll finns en anvisning som beskriver hur kontrollen ska utföras. Anvisningen 
innebär dels att kontroll utförs på samma sätt när det är flera som ska genomföra 
samma kontroll, dels att i de fall kontrollen ska återkomma efterföljande år kan 
resultatet av en kontroll sedan jämföras mellan olika år. 

10.1 Verksamhet 

Kontroll har skett av att elever deltar i nationella prov. Elever i årskurserna 3, 6 
och 9 genomför nationella prov i matematik och svenska/svenska som andraspråk. 
Årskurserna 6 och 9 genomför dessutom prov i engelska och årskurs 9 genomför 
därtill även prov i NO, fysik, och SO, geografi. I varje ämne genomförs flera delprov. 
Analys av resultaten av de nationella proven återfinns i respektive skolas 
kvalitetsredovisning. Samtliga rektorer har genomfört kontrollen. Alla elever i 
årskurserna 3 och 6 i Östansjö skola och Sköllersta skola har genomfört de 
nationella proven. Stocksätterskolan har ett deltagande på mellan 93 - 100 % i de 
olika delproven. De elever som inte har genomfört proven på Stocksätterskolan är 
nyanlända elever som började sent på vårterminen. På Långängskolan är 
deltagandet i de olika delproven mellan 91 - 100 %. Årskurs 9 på Transtenskolan 
har som sämst ett deltagande i NO, fysik, på 79 % (75 av 95 elever). Matematik och 
svenska/svenska som andraspråk har flest genomförda prov och har ett 
deltagande på 92 - 94 %. Elever i en klass på Transtenskolan har genomfört 
samtliga delprov förutom i fysik. I Fredriksbergskolans åk 6 är det en elev som inte 
har deltagit i proven vilket innebär ett deltagande på 92 % (12 av 13 elever). 
Flertalet delprov har genomförts av alla elever i åk 3 på Fredriksbergskolan. 
Folkasboskolans elever i årskurs 3 har ett deltagande på 78 - 97 % i de olika 
delproven. I årskurs 6 varierar deltagandet i de olika delproven i matematik, 
svenska/svenska som andraspråk och engelska mellan 81 - 93 %. Elever i årskurs 
9 på Folkasboskolan har som bäst ett deltagande i delprov C i svenska/svenska 
som andraspråk och delprov A i engelska på 93 % (42 av 45 elever) och har som 
sämst ett deltagande på 80 % (36 av 45 elever) i delprov B i geografi. Kontrollen 
återkommer i 2018 års kontrollplan. 

Kontroll har skett av den garanterade undervisningstiden i grundskolan. En elev 
har rätt till ett minsta antal undervisningstimmar enligt skollagen. IT-strategen har 
tagit fram utlagd tid i varje ämne för samtliga klasser och skickat detta till rektor 
som dels har tagit del av resultatet och dels besvarat några frågor. Kontroll har 
skett vid ett tillfälle under varje termin. Samtliga rektorer har genomfört 
kontrollerna. Den interna kontrollen för vårterminen visar att det finns brister i 
användandet av schemaprogrammet. De uttagna uppgifterna från 
schemaprogrammet visar att det förekommer att för lite tid är utlagd jämfört med 
den garanterade undervisningstiden. Rektorerna förklarar varför utlagda tider 
understiger den garanterade undervisningstiden. Det kan till exempel bero på att 
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man inte har lagt ut rätt tid i schemat och detta rättas till eller att all tid har lagts ut 
i ett ämne (ex. hemkunskap) under höstterminen och vid kontrollen under 
vårterminen saknas tid i ämnet. På hela läsåret får eleverna den undervisningstid 
som de har rätt till i ämnet. Kontrollen som har gjorts i november visar, jämfört 
med vårterminens kontroll, att fem av sju skolor har en positiv förändring när det 
gäller arbetet med att lägga ut den garanterade undervisningstiden i 
schemaprogrammet. Fortfarande finns dock sådana brister med arbetet i 
schemaläggningsprogrammet att det motiverar att kontrollen återkommer i 2018 
års kontrollplan. 

Kontrollen av att nämnden erhåller tema 1 - 4 från förskolechefer och rektorer har 
genomförts. Under vårterminen behandlar bildningsnämnden tema 3 som handlar 
om särskilt stöd och tema 4 som handlar om klagomål och anmälningar till 
Skolinspektionen. Kontrollen av tema 3 visar att alla har lämnat sina 
temaredovisningar inom utsatt tid till nämndsekreteraren. En rektor har inte 
lämnat tema 4 inom utsatt tid till nämndsekreteraren, som skickar ut alla 
handlingar till bildningsnämnden. Under höstterminen behandlar 
bildningsnämnden tema 1 som handlar om plan mot kränkningar och plan mot 
diskriminering samt sammanställning av kränkningsärenden och tema 2 som 
handlar om frånvaro/närvaro på förskola, skola och fritidshem. Samtliga 
förskolechefer och rektorer har lämnat både tema 1 och 2 i god tid till 
nämndsekreteraren. Kontrollen återkommer i 2018 års kontrollplan. 

10.2 Gemensam administration 

Kontrollen att delegationsordning följs och att beslut anmäls till nämnd har utförts 
av flertalet berörda. 

Punkt 2.14, upprätta plan mot kränkande behandling, har valts ut i 
delegationsordningen för intern kontroll. I skollagen anges att huvudmannen 
årligen ska upprätta en plan med de åtgärder som behövs för att förebygga och 
förhindra kränkande behandling av barn och elever. Den interna kontrollen har 
gjorts för läsåret 2016/2017 och visar att flera planer inte har anmälts till 
bildningsnämnden i samband med dess upprättande. Vid genomförandet av den 
interna kontrollen har man uppmärksammats på att planen ska anmälas till 
nämnd, vilket innebär att berörda skickar in planerna till bildningsnämnden i 
efterhand. Av totalt 20 planer anmäldes 6 planer till nämnden i samband med dess 
upprättande och 14 planer har anmälts i samband med den interna kontrollen. 
Kontrollen återkommer i 2018 års kontrollplan. 

Punkt 5.1, undervisning om vad eleverna ska iaktta för undvikande av olycka, har 
valts ut i delegationsordningen för intern kontroll. Den interna kontrollen visar att 
en av sju skolor har anmält till bildningsnämnden att elever har erhållit 
undervisningen. Övriga skolor har uppmärksammats på att eleverna ska erhålla 
undervisningen och genomför utbildningen i samarbete med aktuellt trafikföretag. 
Kontrollen återkommer i 2018 års kontrollplan. 

  



 Datum Sida 

Bildningsnämnden 2017 2018-02-02 34(35) 

 

10.3 Ekonomiadministration 

Den interna kontrollen av att statsbidrag söks hos Migrationsverket har 
genomförts. Kontrollen i juni innebär att samtliga statsbidrag inom 
bildningsförvaltningens verksamhetsområde som är möjliga att ansöka under 
första halvåret 2017 ska noteras. Anteckning ska göras om villkor för respektive 
statsbidrag är uppfyllt och om när ansökan skickades till Migrationsverket. 
Kontrollen i december avser statsbidrag som kan sökas under andra halvåret 
2017. De genomförda kontrollerna visar att det finns statsbidrag att söka för 
asylsökande barn i förskola och skola och att detta har gjorts före sista 
ansökningsdagen. Kontrollen återkommer inte i 2018 års kontrollplan. 

Den interna kontrollen av att statsbidrag söks hos Skolverket har genomförts. 
Kontrollen i juni innebär att samtliga statsbidrag inom bildningsförvaltningens 
verksamhetsområde som är möjliga att ansöka under första halvåret 2017 ska 
noteras. Anteckning ska göras om villkor för respektive statsbidrag är uppfyllt och 
om när ansökan skickades till Skolverket. Kontrollen i december avser statsbidrag 
som kan sökas under andra halvåret 2017. Den genomförda kontrollen i juni visar 
att det fanns sjutton statsbidrag att söka under första halvåret och ansökningar 
skickades in för tolv av dessa. Den genomförda kontrollen i december visar att det 
fanns åtta statsbidrag att söka under andra halvåret och ansökningar skickades in 
för sju av dessa. Orsak till varför sex statsbidrag inte söktes redovisas. Kontrollen 
återkommer inte i 2018 års kontrollplan. 

Kontroll av bidrag till föreningar har genomförts. I reglerna för föreningsbidrag 
framgår det bland annat att det ska vara en ideell förening som är öppen för alla 
invånare i kommunen, föreningen ska ha antagit stadgar och valt styrelse. Intern 
kontroll har skett av de bidrag som har betalats ut under perioden januari – juni 
2017 samt under perioden juli – december 2017. Den interna kontrollen visar att 
samtliga utbetalningar av bidrag som har gjorts under året har skett i enlighet med 
villkoren för föreningsbidrag. Kontrollen återkommer inte i 2018 års kontrollplan. 

Samtliga berörda har genomfört kontrollen av intern och extern representation. 
Granskningen innebär att kontrollera att datum, syfte och deltagarnas namn finns 
noterade på faktura eller på dokument som bilagts fakturan antingen i 
ekonomisystemet Agresso eller har sparats i en särskild pärm. Kontroll har skett 
av fakturor som har bokförts under perioden oktober 2016 – september 2017. 
Antal fakturor som har kontrollerats är 162 stycken. Datum, syfte och deltagares 
namn finns redovisade på 127 fakturor. Resultatet av kontrollen visar att vissa 
områden har bra rutiner när fakturor som avser representation hanteras i 
ekonomisystemet Agresso medan andra områden behöver arbeta mer med 
rutinerna. Det vore önskvärt med en policy i kommunen gällande representation 
vari det bland annat framgår vilka uppgifter som ska redovisas på faktura eller på 
dokument som bifogas faktura. Kontrollen återkommer i 2018 års kontrollplan. 

Kontroll av att personliga utlägg endast görs i undantagsfall har genomförts. Det 
finns en policy gällande personliga utlägg som har beslutats av kommunens 
ledningsgrupp. Enligt policyn ska personliga utlägg göras i undantagsfall. 
Utbetalning sker en gång per kvartal; mars, juni, september och december. Intern 
kontroll har gjorts vid två tillfällen under året i enlighet med den interna 
kontrollplanen. Kontrollen i juni, som avser kvartal 2, visar att elva stycken 
personliga utlägg har gjorts och bedömningen är att tio stycken hade kunnat ske 
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genom att inköpsstället skickar en faktura. Kontrollen i december, som avser 
kvartal 4, visar att arton stycken personliga utlägg har gjorts och bedömningen är 
att sjutton stycken hade kunnat ske genom att inköpsstället skickar en faktura. 
Policyn om personliga utlägg samt information om resultatet av kontrollerna har 
lämnats till berörda chefer. Kontrollen återkommer i 2018 års kontrollplan. 

Kontroll av att korrekt skol- och barnomsorgspeng erläggs för barn och elever som 
är folkbokförda i Hallsbergs kommun och som har plats i förskoleklass, grund- 
eller grundsärskola, förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem i 
annan kommun eller i en fristående verksamhet ska ske i juni och december. 
Granskningen innebär att ett slumpmässigt urval görs av tio stycken fakturor som 
bokförts under perioden januari – maj 2017 och tio stycken fakturor som bokförts 
under perioden juni – november 2017. Genomförd kontroll för perioden januari – 
maj 2017 visade att barn och elever har varit folkbokförda i kommunen, att de har 
varit registrerade i barn- och elevregistret Procapita i den verksamhet som 
debiteringen avser och att korrekt skol- och barnomsorgspeng har erlagts. Kontroll 
för perioden juni – november 2017 har inte skett. Med anledning av att 
ersättningarna för barn och elever i fristående verksamheter och i andra 
kommuner uppgår totalt till ett stort belopp så finns det skäl att även år 2018 
genomföra intern kontroll av detta, därför återkommer kontrollen i 2018 års 
kontrollplan. 

10.4 Personaladministration 

Kontrollen om det finns utdrag från belastningsregistret gällande nyanställd 
personal som vid något tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn och elever visar 
ett inte acceptabelt resultat. Utdrag från belastningsregistret (kopia eller original) 
skickas till personalavdelningen som sätter in alla utdragen i en särskild pärm. 
Kontroll har gjorts på 294 stycken anställningar. Det finns utdrag ur 
belastningsregistret till 232 av dessa. Det saknas 62 utdrag som inte har skickats 
till personalavdelningen. Information om resultatet av den genomförda interna 
kontrollen har skickats via e-post till berörda arbetsledare. Arbetsledarna har 
ombetts att se till de utdrag som saknas skickas till personalavdelningen. 
Kontrollen återkommer i 2018 års kontrollplan. 



Återrapportering Intern kontrollplan för år 2017
Delårsrapport   ....
Årsredovisning     X

Bildningsförvaltningen
Område: Verksamhet

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Catharina L Scharmer Kontroll utförd
Lina Karvonen Kontroll utförd
Cecilia Lindskog Kontroll utförd
Marie Rundberg Kontroll utförd
Anvar Jusufbegovic Kontroll utförd
Caroline Schreiber Kontroll utförd
Jarmo Rajakangas Kontroll utförd

Vt 2017:
Catharina L Scharmer Kontroll utförd
Lina Karvonen Kontroll utförd
Cecilia Lindskog Kontroll utförd
Marie Rundberg Kontroll utförd
Anvar Jusufbegovic Kontroll utförd
Caroline Schreiber Kontroll utförd
Jarmo Rajakangas Kontroll utförd

Ht 2017:
Catharina L Scharmer Kontroll utförd
Agneta H Medin Kontroll utförd
Cecilia Lindskog Kontroll utförd
Marie Rundberg Kontroll utförd
Anvar Jusufbegovic Kontroll utförd
Caroline Schreiber Kontroll utförd
Jarmo Rajakangas Kontroll utförd

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

Allkontroll
av alla
ämnen i alla
klasser

Kontroll sker
en gång/
termin

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

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

Allkontroll
av alla
ämnen i alla
klasser

Kontroll sker
en gång/
termin



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

Vt 2017:
Tema 3: 
Jenny Andersson

Tema 4: 
Jenny Andersson

Ht 2017:
Tema 1: 
Jenny Andersson

Tema 2:
Jenny Andersson

Vt 2017:
Tema 3: Alla rapporter 
har inkommit inom ut-
satt tid.

Tema 4: Alla rapporter
utom en har inkommit
inom utsatt tid.

Ht 2017:
Tema 1: Alla rapporter 
har inkommit inom ut-
satt tid.

Tema 2: Alla rapporter 
har inkommit inom ut-
satt tid.



Återrapportering Intern kontrollplan för år 2017
Delårsrapport   ....
Årsredovisning     X

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 sep

2.14 Upprätta plan mot Catharina L Scharmer Kontroll utförd
kränkande behandling Jessica Bengtsson Kontroll utförd

Sofie Billström Kontroll utförd
Helena Finnman Kontroll ej utförd
Agneta H Medin Kontroll utförd
Cecilia Lindskog Kontroll utförd
Marie Rundberg Kontroll utförd
Anvar Jusufbegovic Kontroll utförd
Caroline Schreiber Kontroll utförd
Jarmo Rajakangas Kontroll utförd
Inger Andersson Kontroll utförd

5.1 Undervisning om vad Catharina L Scharmer Kontroll utförd
eleverna ska iaktta för und- Agneta H Medin Kontroll utförd
vikande av olycka Cecilia Lindskog Kontroll utförd

Marie Rundberg Kontroll utförd
Anvar Jusufbegovic Kontroll utförd
Caroline Schreiber Kontroll utförd
Jarmo Rajakangas Kontroll utförd



Återrapportering Intern kontrollplan för år 2017
Delårsrapport   ....
Årsredovisning     X

Bildningsförvaltningen
Område: Ekonomiadministration

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Ansökningar av statsbidrag
från Migrationsverket

Att statsbidrag söks i de fall
villkor för att erhålla statsbidrag
är uppfyllt/kommer att uppfyllas.

Allkontroll

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun: Daniel Jämsä

Dec: Daniel Jämsä

Kontroll utförd

Kontroll utförd

Ansökningar av statsbidrag
från Skolverket

Att statsbidrag söks i de fall
villkor för att erhålla statsbidrag
är uppfyllt/kommer att uppfyllas.

Allkontroll

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun: Daniel Jämsä

Dec: Daniel Jämsä

Kontroll utförd

Kontroll utförd

Bidrag till föreningar Att utbetalningar av bidrag
sker enligt bidragsreglerna.
Kontroll görs av
Startbidrag
Aktivitetsstöd
Projektbidrag
Kulturföreningsbidrag
Evenemangsbidrag
Anläggningsbidrag
Kartbidrag

Allkontroll

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun:Tobias Fornbrant

Dec:Tobias Fornbrant

Kontroll utförd

Kontroll utförd

Anita Gyllin Kontroll utförd
Åsa Leckman Kontroll utförd
Karina Lindh Kontroll utförd
Nagham Al Ssindi Kontroll utförd
Åsa Leckman Kontroll utförd
Lotta Lindqvist Kontroll utförd
Annika Löwegren Kontroll utförd
Eva-Lothe Madsen Kontroll utförd

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



Personliga utlägg Att personliga utlägg endast
görs i undantagsfall.

Stickprov

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun:
Yvonne Berglund

Dec:
Yvonne Berglund

Kontroll utförd

Kontroll utförd

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:
Kjell Gunnarsson

Dec:
Kjell Gunnarsson

Kontroll utförd

Kontroll ej utförd



Återrapportering Intern kontrollplan för år 2017
Delårsrapport    ....
Årsredovisning     X

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 nov

Lena Wahlman Kontroll utförd



Återrapportering Intern kontrollplan för år 2017
Delårsrapport   ....
Årsredovisning     X

Bildningsförvaltningen
Område: Verksamhet

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Catharina L Scharmer Kontroll utförd
Lina Karvonen Kontroll utförd
Cecilia Lindskog Kontroll utförd
Marie Rundberg Kontroll utförd
Anvar Jusufbegovic Kontroll utförd
Caroline Schreiber Kontroll utförd
Jarmo Rajakangas Kontroll utförd

Vt 2017:
Catharina L Scharmer Kontroll utförd
Lina Karvonen Kontroll utförd
Cecilia Lindskog Kontroll utförd
Marie Rundberg Kontroll utförd
Anvar Jusufbegovic Kontroll utförd
Caroline Schreiber Kontroll utförd
Jarmo Rajakangas Kontroll utförd

Ht 2017:
Catharina L Scharmer Kontroll utförd
Agneta H Medin Kontroll utförd
Cecilia Lindskog Kontroll utförd
Marie Rundberg Kontroll utförd
Anvar Jusufbegovic Kontroll utförd
Caroline Schreiber Kontroll utförd
Jarmo Rajakangas Kontroll utförd

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

Allkontroll
av alla
ämnen i alla
klasser

Kontroll sker
en gång/
termin

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

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

Allkontroll
av alla
ämnen i alla
klasser

Kontroll sker
en gång/
termin



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

Vt 2017:
Tema 3: 
Jenny Andersson

Tema 4: 
Jenny Andersson

Ht 2017:
Tema 1: 
Jenny Andersson

Tema 2:
Jenny Andersson

Vt 2017:
Tema 3: Alla rapporter 
har inkommit inom ut-
satt tid.

Tema 4: Alla rapporter
utom en har inkommit
inom utsatt tid.

Ht 2017:
Tema 1: Alla rapporter 
har inkommit inom ut-
satt tid.

Tema 2: Alla rapporter 
har inkommit inom ut-
satt tid.



Återrapportering Intern kontrollplan för år 2017
Delårsrapport   ....
Årsredovisning     X

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 sep

2.14 Upprätta plan mot Catharina L Scharmer Kontroll utförd
kränkande behandling Jessica Bengtsson Kontroll utförd

Sofie Billström Kontroll utförd
Helena Finnman Kontroll ej utförd
Agneta H Medin Kontroll utförd
Cecilia Lindskog Kontroll utförd
Marie Rundberg Kontroll utförd
Anvar Jusufbegovic Kontroll utförd
Caroline Schreiber Kontroll utförd
Jarmo Rajakangas Kontroll utförd
Inger Andersson Kontroll utförd

5.1 Undervisning om vad Catharina L Scharmer Kontroll utförd
eleverna ska iaktta för und- Agneta H Medin Kontroll utförd
vikande av olycka Cecilia Lindskog Kontroll utförd

Marie Rundberg Kontroll utförd
Anvar Jusufbegovic Kontroll utförd
Caroline Schreiber Kontroll utförd
Jarmo Rajakangas Kontroll utförd



Återrapportering Intern kontrollplan för år 2017
Delårsrapport   ....
Årsredovisning     X

Bildningsförvaltningen
Område: Ekonomiadministration

Process
(rutin/system)

Moment Metod Utförd av Resultat Åtgärd Tidplan Ansvarig

Ansökningar av statsbidrag
från Migrationsverket

Att statsbidrag söks i de fall
villkor för att erhålla statsbidrag
är uppfyllt/kommer att uppfyllas.

Allkontroll

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun: Daniel Jämsä

Dec: Daniel Jämsä

Kontroll utförd

Kontroll utförd

Ansökningar av statsbidrag
från Skolverket

Att statsbidrag söks i de fall
villkor för att erhålla statsbidrag
är uppfyllt/kommer att uppfyllas.

Allkontroll

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun: Daniel Jämsä

Dec: Daniel Jämsä

Kontroll utförd

Kontroll utförd

Bidrag till föreningar Att utbetalningar av bidrag
sker enligt bidragsreglerna.
Kontroll görs av
Startbidrag
Aktivitetsstöd
Projektbidrag
Kulturföreningsbidrag
Evenemangsbidrag
Anläggningsbidrag
Kartbidrag

Allkontroll

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun:Tobias Fornbrant

Dec:Tobias Fornbrant

Kontroll utförd

Kontroll utförd

Anita Gyllin Kontroll utförd
Åsa Leckman Kontroll utförd
Karina Lindh Kontroll utförd
Nagham Al Ssindi Kontroll utförd
Åsa Leckman Kontroll utförd
Lotta Lindqvist Kontroll utförd
Annika Löwegren Kontroll utförd
Eva-Lothe Madsen Kontroll utförd

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



Personliga utlägg Att personliga utlägg endast
görs i undantagsfall.

Stickprov

Kontroll
sker i jun
och dec

Jun:
Yvonne Berglund

Dec:
Yvonne Berglund

Kontroll utförd

Kontroll utförd

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:
Kjell Gunnarsson

Dec:
Kjell Gunnarsson

Kontroll utförd

Kontroll ej utförd



Återrapportering Intern kontrollplan för år 2017
Delårsrapport    ....
Årsredovisning     X

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 nov

Lena Wahlman Kontroll utförd
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