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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-04-20
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Bildningsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________

Page 2 of 213

33 - 48

2021-05-04 2021-05-26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 33 Sammanträdets inledning
§ 34 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 

2021
§ 35 Tema 4
§ 36 Risk- och konsekvensanalys
§ 37 Samlad skoldag
§ 38 Ansökan ur sociala investeringsfonden
§ 39 Svar till revisorerna
§ 40 El Sistema
§ 41 Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021
§ 42 Avtal föreningslokaler
§ 43 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 44 Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17
§ 45 Rapporter
§ 46 Inkommande/utgående skrivelser
§ 47 Övriga frågor
§ 48 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning
1. Ordförande Siw Lunander (S) förklarar mötet öppnat

2. Ingen tjänstgörande ersättare

3. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

4. Ingen anmälan om jäv

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Ulrika Björklund (M) till justerare

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 33
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 34 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter 2021 
(21/BIN/109)

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för 
bildningsnämndens verksamheter mars 2021 enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 34 2021) 
Ines Hadziosmanovic föredrar den ekonomiska uppföljningen. Många verksamheter på 
fritidssidan håller fortsatt stängt på grund av pandemin. Jonas Bergman Wallin föredrar 
lägesredovisningen. Utskottet ser över den aktiva kön i förskolan.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ines Hadziosmanovic föredrar den ekonomiska uppföljning. Bildningsförvaltningen 
prognostiserar i dagsläget en budget i balans. Jonas Bergman Wallin föredrar 
lägesredovisningen. Lägesredovisning för april samt statistik val av skola har lagts till 
beslutsunderlaget.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget tillsammans med beslutsunderlaget 
för april månad.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning och ekonomisk 
uppföljning för bildningsnämndens verksamheter mars och april 2021 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk uppföljning mars
 Lägesredovisning mars
 Lägesredovisning april
 Statistik Val av skola 210415

Paragrafen är justerad
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2021

§ 34

21/BIN/109
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2021-03-31 Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Drift -90 127 -362 114 -362 114 0
Investering -88 -1 800 -1 800 0

DRIFT
Ansvarig Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Förvaltningschef -5 229 -36 196 -36 196 0
Administrativ samordnare -18 866 -73 820 -73 820 0
Ansvarig Elevhälsan -2 009 -8 594 -8 594 0
Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola -4 458 -17 440 -17 440 0
Rektor Vretstorp/Östansjö förskola -3 587 -15 951 -15 951 0
Rektor Stocksätterskolan -7 211 -26 356 -26 356 0
Rektor Transtenskolan -5 917 -20 698 -20 698 0
Rektor Långängskolan -6 825 -24 579 -24 579 0
Rektor förskoleomr 1 Hallsberg -4 355 -17 960 -17 960 0
Rektor förskoleomr 2 Hallsberg -3 950 -16 290 -16 290 0
Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -4 645 -18 697 -18 697 0
Rektor Pålsboda/Hjortkvarn förskola -3 412 -16 107 -16 107 0
Rektor Folkasboskolan -5 876 -20 457 -20 457 0
Rektor Sköllersta grundskola/förskola -4 189 -17 078 -17 078 0
Kulturchef -910 -4 567 -4 567 0
Bibliotekschef -1 219 -6 181 -6 181 0
Ansvarig Fritidsgårdar -478 -2 420 -2 420 0
Rektor Kulturskolan -474 -3 416 -3 416 0
Fritidschef -4 032 -10 404 -10 404 0
Ansvarig Allébadet -2 485 -4 903 -4 903 0

Totalt BIN -90 127 -362 114 -362 114 0

Verksamhet Utfall Budget Prognos Avvikelse 

Nämnd -50 -326 -326 0
Kultur & förening -522 -2 726 -2 726 0
Bibliotek -986 -5 076 -5 076 0
Kulturskola -475 -3 392 -3 392 0
Fritidsgårdar -589 -2 439 -2 439 0
Fritid -6 406 -15 288 -15 288 0
Förskola/Öppna förskolan -22 248 -101 423 -101 423 0
Nattis -394 -1 187 -1 187 0
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -44 072 -171 254 -171 254 0
Ledning & administration -7 575 -28 014 -28 014 0
Skolskjutsar -1 882 -9 842 -9 842 0
Elevstöd -3 148 -6 164 -6 164 0
Särskilt stöd personal -143 -1 409 -1 409 0
Modersmål -1 637 -4 169 -4 169 0
Ej fördelad budget 0 -9 404 -9 404 0

Totalt BIN -90 127 -362 114 -362 114 0

HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen
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HALLSBERGS KOMMUN
Bildningsförvaltningen

Orsaker till avvikelse:

INVESTERING
Projekt Utfall Budget Prognos Avvikelse 

70000 Inventarier -88 0 0 0
70002 Datainvesteringar och tillbehör 0 0 0 0
70008 Idrottsanläggningar 0 0 0 0
Ej fördelad budget 0 -1 800 -1 800 0

Totalt BIN -88 -1 800 -1 800 0

Orsaker till avvikelse:

Jonas Bergman Wallin , TF Förvaltningschef Ines Hadziosmanovic, Ekonom

Prognosen för driftredovisningen per mars är osäker men pekar på en budget i balans. En budget i balans är något vi 
hela tiden eftersträvar och arbetar för. 

En osäkerhetsfaktor i prognosen för 2021 är bedömningen av konsekvenserna till följd av Covid-19, både vad gäller 
intäkter och kostnader. 

Tre månader in i året ser vi att vi har enheter med negativa avvikelser som behöver hanteras. Orsakerna beror främst 
på behov av extra resurser. Konsekvensanalyser håller på att upprättas och till tertialrapporten har vi detaljerade 
prognoser.

Fritidsavdelningens verksamheter kommer under året fortsatt vara hårt påverkat av Covid-19 och restriktionerna som 
pandemin medför. Alléhallens bad, gym, Sydnärkehallens ishall & kommunens idrottshallar, håller stängt med undantag 
för viss verksamhet. Detta innebär direkt att våra intäkter minskar samtidigt som vi har kvar våra kostnader. 
Fritidsgården Kuben är stängt men har utomhus- och digitala aktiviteter.

Kulturavdelningen inkl bibliotek & kulturskolan anpassar sina verksamheter utifrån rådande läge. 
Sommarutställningen på Bergöös, rösträtt för kvinnor, planerar att genomföras med de begränsningar som krävs. 
Biblioteket håller öppet med begränsningar. Kulturskolan bedriver enskild undervisning och har även startat upp 
gruppundervisning för mindre grupper där lokalerna är tillräckligt stora för att kunna sprida ut sig. 

Förändringar inom våra verksamheter kan komma att göras med kort varsel och det är något vi aldrig kan förutse.

Besultad investeringsbudget för 2021 är 1, 8 mnkr.

Överskottet från investeringsbudgeten 2020 ( 700 tkr ) hoppas vi kunna använda i år. Beslut är ännu inte fattat.

I dagsläget finns ingen beslutad investeringsplan, investeringsbehov håller på att undersökas och samlas in. Vi vet 
att behoven är stora på många av våra enheter. 

Utfall 88 tkr - Tillfälliga förskolelokalen i Pålsboda, Falkvägen, har gjort inköp för att kunna möblera i sin lokal och 
bedriva sin verksamhet.
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2021-03-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

Antal barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Antal inskrivna barn

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 204

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 138

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 173

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 21

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 11

Förskolor, Pålsboda 145

Förskolor, Sköllersta 88

Förskolor, Vretstorp 103

Förskolan, Östansjö 68

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 198

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 110

Fritidshem, Hjortkvarn 6

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 80

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 66

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 79

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 54

2) Förskolor område 2, Hallsberg: Förskolan Björkängen, Förskolan Norrgården
3) Förskolor område 3, Hallsberg: Förskolan Kompassen, Förskolan Vibytorp

1) Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Hässleberg, Förskolan Tranängen, Förskolan Äppellunden, 

Antal barn i aktiv kö

18

0

10

1

3

3

Antal inrättade platser

207

135

171

20

52

18

153

90

108

63

246

128

9

87

80

100
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Antal inskrivna elever samt frånvaro 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är mer

än 10% under vårterminen 2021

Folkasboskolan, åk f-6 2 st < 15% < 1 st < 50% < 0 st

Folkasboskolan, åk 7-9 4 st < 15% < 11 st < 50% < 1 st

Fredriksbergskolan  0 st < 15% <  0 st < 50% < 0 st

Långängskolan 0 st < 15% < 1 st < 50% < 1 st

Sköllersta skola 0 st < 15% < 0 st < 50% < 1 st

Stocksätterskolan 2 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

Transtenskolan 6 st < 15% < 22 st < 50% < 7 st

Transtenskolan, mottagningsenheten

Östansjö skola  0 st < 15% <  0 st < 50% < 0 st

Antal barn/elever i fristående skola/verksamhet eller i annan kommun
Annan kommun

2020

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 19  Jan 5,73% 4,91%

Antal barn i fritidshem 15 Feb 6,63% 6,42%

Antal elever i förskoleklass/grundskola 44 Mar 11,49%

Antal elever i grundsärskola 19 Apr 10,00%

Maj 7,36%

Antal barn/elever från annan kommun Jun 4,76%

Jul 1,91%

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug 4,03%

Antal barn i fritidshem Sep 9,34%

Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt 7,22%

Antal elever i grundsärskola Nov 9,74%

Dec 7,38%

Biblioteken
Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 6 602   
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 347
Filialbiblioteket i Pålsboda 380

14 st < 15% < 18 st < 50% < 1 st

25 st < 15% < 45 st < 50% < 0 st

61 st < 15% < 95 st < 50% < 7 st

11 st < 15% < 16 st < 50% < 3 st

32 st < 15% < 48 st < 50% < 1 st

39 st < 15% < 94 st < 50% < 39 st

Sjukfrånvaro, personal BIF 2021

Antal elever med total frånvaro som är mer
än 10% under vårterminen 2021

26 st < 15% < 40 st < 50% < 1 st

14 st < 15% <55 st < 50% < 3 st

13

Antal inskrivna elever

221

145

157

457

120

308

375

109

Fristående skola/verksamhet

6

180

8
104

0

Från annan kommun

23
14
40
-

Antal utlån, redovisningsmånad

3 868
148
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2021-04-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

Antal barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Antal inskrivna barn

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 208

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 136

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 173

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 21

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 11

Förskolor, Pålsboda 149

Förskolor, Sköllersta 85

Förskolor, Vretstorp 105

Förskolan, Östansjö 69

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 195

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 107

Fritidshem, Hjortkvarn 6

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 78

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 66

Fritidshem Fredriksbergskolan, Vretstorp 79

Fritidshem Östansjö skola, Östansjö 55

2) Förskolor område 2, Hallsberg: Förskolan Björkängen, Förskolan Norrgården
3) Förskolor område 3, Hallsberg: Förskolan Kompassen, Förskolan Vibytorp

1) Förskolor område 1, Hallsberg: Förskolan Hässleberg, Förskolan Tranängen, Förskolan Äppellunden, Förskolan Västa

Antal barn i aktiv kö

12

0

7

4

1

2

Antal inrättade platser

207

135

171

20

52

18

153

90

108

63

246

128

9

87

80

100
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Antal inskrivna elever samt frånvaro 2(2)
Antal elever med oanmäld frånvaro som är mer

än 10% under vårterminen 2021

Folkasboskolan, åk f-6 4 st < 15% < 1 st < 50% < 0 st

Folkasboskolan, åk 7-9 7 st < 15% < 10 st < 50% < 1 st

Fredriksbergskolan  1 st < 15% <  0 st < 50% < 0 st

Långängskolan 1 st < 15% < 3 st < 50% < 0 st

Sköllersta skola 0 st < 15% < 0 st < 50% < 1 st

Stocksätterskolan 2 st < 15% < 0 st < 50% < 0 st

Transtenskolan 7 st < 15% < 21 st < 50% < 7 st

Transtenskolan, mottagningsenheten

Östansjö skola  0 st < 15% <  0 st < 50% < 0 st

Antal barn/elever i fristående skola/verksamhet eller i annan kommun
Annan kommun

2020

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 18  Jan 5,89% 4,91%

Antal barn i fritidshem 15 Feb 6,63% 6,42%

Antal elever i förskoleklass/grundskola 46 Mar 11,49%

Antal elever i grundsärskola 19 Apr 10,00%

Maj 7,36%

Antal barn/elever från annan kommun Jun 4,76%

Jul 1,91%

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug 4,03%

Antal barn i fritidshem Sep 9,34%

Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt 7,22%

Antal elever i grundsärskola Nov 9,74%

Dec 7,38%

Biblioteken
Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 10 244   
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 504
Filialbiblioteket i Pålsboda 654

18 st < 15% < 21 st < 50% < 1 st

30 st < 15% < 40 st < 50% < 0 st

71 st < 15% < 95 st < 50% < 5 st

19 st < 15% < 20 st < 50% < 3 st

32 st < 15% < 48 st < 50% < 0 st

46 st < 15% < 91 st < 50% < 43 st

Sjukfrånvaro, personal BIF 2021

Antal elever med total frånvaro som är mer
än 10% under vårterminen 2021

45 st < 15% < 46 st < 50% < 0 st

19 st < 15% <47 st < 50% < 5 st

15

Antal inskrivna elever

220

146

158

458

119

307

377

109

Fristående skola/verksamhet

3

274

8
104
0

Från annan kommun

23
13
37
-

Antal utlån, redovisningsmånad

3 642
157
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Statistikdatum
2021-04-15

Förskoleklass och grundskola

Antal elever i fristående skola eller i annan kommun

Folkasbo-
skolan

f-6

Folkasbo-
skolan

7-9

Fredriksberg-
skolan

f-6

Långäng-
skolan

f-6

Sköllersta
skola

f-6

Stocksätter-
skolan

f-6

Transten-
skolan

7-9

Östansjö
skola

f-6

SUMMA

Grenadjärskolan 3 3 2 8
Hannaskolan 2 2
Int. Engelska skolan  4 3 1 1  5 14
Jensen grundskola 1 1 1 1 9 2 15
Kunskapsskolan 16 3 7 1 10 37
Ljusfalls friskola 7 7
Pops Academy Karl Johan 1 2 2 2 5 12
Viktoriaskolan 2 2 2 6
Örebro Waldorfskola 1 1 1 3
Summa fristående skolor 14 28 6 7 13 3 30 3 104

Närlundaskolan 1 1 2
Sjöängsskolan 3 3
Åsbro skola 1 1
Summa Askersunds kommun 1 1  3 1 6

Ekeby skola 1 1
Fylsta skola 1 1 2
Kumlaby grundskola 1 1 2 3 7
Lillhedens skola 3 3
Skogstorpsskolan 1 1 2
Tallängens skola 4  4
Vialundskolan 2 2
Summa Kumla kommun  1 9 3 2 6 21

Centralskolan 1 1
Lindåsens skola 1 1
Saltängsskolan 1 1
Summa Laxå kommun 2 1 3

Birgittaskolan 1 1 1 3
Summa specialskola 1 1 1 3

Adolfsbergsskolan 1 1
Almby skola 1 1
Engelbrektsskolan 1 1
Navets skola 3 1 4
Västra Engelbrektsskolan 1 1
Änglandaskolan 1 1
Summa Örebro kommun 5 1 3 9

Övriga kommuner 1 3 4

Fristående skolor 104

Kommunala skolor och specialskola 46

SUMMA 150
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Statistikdatum
2021-04-15

Forts. förskoleklass och grundskola

Antal elever från annan kommun

Folkasbo-
skolan

f-6

Folkasbo-
skolan

7-9

Fredriksberg-
skolan

f-6

Långäng-
skolan

f-6

Sköllersta
skola

f-6

Stocksätter-
skolan

f-6

Transten-
skolan

7-9

Östansjö
skola

f-6

SUMMA

Askersunds kommun 2 1 8 1 12
Kumla kommun 2 1 4 2 3 1 13
Laxå kommun 1 1 2
Lekebergs kommun 1 1
Örebro kommun 2 1   2 2 7
Övriga kommuner 1 1 2
SUMMA 2 3 2 4 6 3 13 4 37

Förskola och pedagogisk omsorg

Antal barn i fristående verksamhet eller i annan kommun

Al-Azhar förskola, Örebro
Förskolan Fjärilen Guldvinge, Kumla
Förskolan Änglunda, Vintrosa
Grenadjärskolans förskola, Örebro

Kumla kommun
Laxå kommun
Motala kommun
Örebro kommun
Delsumma kommuner
SUMMA

Antal barn från annan kommun

Askersunds
kommun

Kumla
kommun

Lekebergs
kommun

Örebro
kommun

Övriga
kommuner

SUMMA

Förskolan Gläntan 1 1 2
Förskolan Hässleberg 1 1
Förskolan Kompassen 7 7
Förskolan Norrgården 1 2 3
Förskolan Tallbacken 1 1
Förskolan Tranängen 3 3
Förskolan Treudden 2 2
Förskolan Äppellunden  2 2
Förskolan Östansjö 2 2
SUMMA 1 14 1 5 2 23

33

15Delsumma fristående verksamheter

13
1

Waldorfförskolan Linden, Örebro
Waldorfförskolan Viljan, Örebro

Antal barn

18

2

1
3

1

6
2

1

3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 35 - Tema 4 
(21/BIN/170)

Ärendebeskrivning 
Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. De elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges den ledning och stimulans som de behöver för 
att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Huvudmannen ska föra dialog med rektorerna 
kring på de olika skolenheterna för att få kunskap om hur arbetet med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram fungerar på enheterna

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 35 2021) 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Temaredovisningen är numera också en punkt i 
internkontrollplanen och kommer att vara ett underlag vid resultatdialogen tillsammans med 
rektorerna 20 april.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Redovisningen är ny sedan i höstas. Den 
har förändrats något sedan dess, då rektorerna här redovisar på mer övergripande nivå. 
Vissa delar kan behöva förtydligas ytterligare till nästa redovisning.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden tar temaredovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse tema 4
 Tema 4 - Förskolorna Gläntan, Gullvivan, Folkasbo och Hjorten
 Tema 4 - Förskolan Treudden
 Tema 4 - Förskolan Ekhagen
 Tema 4 - Förskolorna Sagobacken, Tallbacken och Östansjö
 Tema 4 - Förskolorna Norrgården och Björkängen
 Tema 4 - Förskolorna Äppellunden, Tranängen och Hässleberg
 Tema 4 - Förskolorna Kompassen och Vibytorp samt dbv
 Tema 4 - Folkasboskolan
 Tema 4 - Stocksätterskolan
 Tema 4 - Östansjö skola
 Tema 4 - Långängskolan
 Tema 4 - Sköllersta skola
 Tema 4 - Transtenskolan
 Tema 4 - Fredriksbergskolan

Page 16 of 213



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till  
Rektorerna förskola/skola

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3
Datum: 2021-03-30 Dnr:21/BIN/170

Tema 4 

Ärendebeskrivning 
Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i 
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 
ges den ledning och stimulans som de behöver för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
Huvudmannen ska föra dialog med rektorerna kring på de olika skolenheterna för att få kunskap om 
hur arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram fungerar på enheterna

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden tar temaredovisningen till handlingarna.

Ärendet 
Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i 
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål1. De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 
ges den ledning och stimulans som de behöver för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.2 
Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. 
Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader 
i deras förutsättningar.3 Detta innebär att organisera verksamheten på individ, grupp och skolnivå så 
att eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En elev 
som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns, ska 
ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.4 
Det här innebär att eleven ska ges stöd, även om hon eller han når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås. Två former av stödinsatser En del elever är i behov av ytterligare stöd, utöver den ledning 
och stimulans som ges i den ordinarie undervisningen, för att utvecklas i riktning mot kunskapsmålen 
i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Genom att sätta in tidiga och 
adekvata stödinsatser ges alla elever förutsättningar att utvecklas i riktning mot utbildningens mål. 
Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har sett över hur 
organisationen omkring eleven ser ut. Det kan bland annat ske genom att se över hur resurser 
fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur 
elevens lärmiljöer är organiserade. 

Förändringar i organisationen omkring eleven kan ibland vara tillräckligt för att skapa förutsättningar 
för utveckling. Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. Dessa kan sättas 
in i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt 
stöd. 

• Extra anpassningar - Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som 
normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie 

1 1 kap. 4 § och 3 kap. 3 § skollagen
2 8 3 kap. 3 § skollagen
3 4 § skollagen, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, prop. 2009/10:165, sid. 221.
4 10 3 kap. 3 § skollagen, Vissa skollagsfrågor, prop. 2013/14:148, sid. 27
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 3
Datum: 2021-03-30 Dnr:21/BIN/170

undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Bestämmelserna 
om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer som berörs av de allmänna råden, samt för 
fritidshemmet.

• Särskilt stöd - Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser 
av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig 
skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller 
varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som 
ges i form av extra anpassningar. Bestämmelserna om särskilt stöd gäller för elever i alla skolformer 
som berörs av de här allmänna råden, förutom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 
vuxna samt utbildning i svenska för invandrare. Bestämmelserna gäller även för fritidshemmet. 
Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 

Huvudmannen har ett övergripande ansvar för utbildningen. Den som är huvudman för någon del av 
skolväsendet ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagar och 
föreskrifter. Det innebär bland annat att huvudmannen behöver se till att skolorna har 
förutsättningar och tillräckliga resurser för att leva upp till skollagens bestämmelser om extra 
anpassningar och särskilt stöd. 

I samband med resursfördelningen är det av vikt att huvudmannen tar hänsyn till behoven på de 
olika skolorna, bland annat genom att föra en dialog med rektorerna. Att resurser viktas och fördelas 
utifrån elevernas olika förutsättningar och behov är ett mycket betydelsefullt instrument för att 
kunna uppnå lik  värdighet i utbildningen. På så sätt kan skolan leva upp till sitt kompensatoriska 
uppdrag om att ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i 
deras förutsättningar. 

Det är rektorn som ansvarar för att ge lärare och övrig skolpersonal på skolenheten förutsättningar 
för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Rektorn ansvarar också för att fördela resurser 
med utgångspunkt i elevernas olika förutsättningar och behov. Ibland är det inte tillräckligt att 
rektorn omprioriterar resurserna på skolenheten, utan hon eller han kan även behöva begära mer 
resurser av huvudmannen. Då kan huvudmannen behöva skjuta till extra resurser för att de enskilda 
skolorna ska kunna leva upp till lagens bestämmelser om dessa stödinsatser. 

 Huvudmannen behöver föra en dialog med rektorerna på de olika skolenheterna för att få kunskap 
om hur arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram fungerar på enheterna. 
Detta är viktigt för att få ett underlag till huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, vilket ligger till 
grund för fördelningen av resurser och stödet till skolorna i deras arbete med stödinsatser. 

Rektorn ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet på skolnivå. Detta arbete handlar om att se 
över hur verksamheten organiseras på individ, grupp och skolnivå så att eleverna får förutsättningar 
att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

 Kvalitetsarbetet handlar också om att utveckla arbetsprocesserna på skolenheten, bland annat 
rutinerna för arbetet med stödinsatser och åtgärdsprogram. Det kan i både huvudmannens och 
rektorns systematiska kvalitetsarbete komma fram att rutinerna för arbetet med extra anpassningar, 
särskilt stöd eller åtgärdsprogram inte fungerar tillfredsställande på den enskilda skolan. Det kan 
också komma fram att arbetet inte fungerar genom ett beslut av Skolinspektionen eller genom ett 
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Tjänsteskrivelse Sida 3 av 3
Datum: 2021-03-30 Dnr:21/BIN/170

överklagande eller beslut hos Skolväsendets överklagandenämnd. Huvudmannen, som enligt 
skollagen har ett ansvar för att utbildningen följer gällande bestämmelser, ska då vidta åtgärder för 
att komma till rätta med bristerna. Huvudmannen kan även behöva utreda uppgifter om brister som 
framkommer genom kontakter med vårdnadshavare eller elever.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin

Tf. förvaltningschef

Bilagor
Temarapporter från förskola/skola
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Sid 1 av 1

Max 2 sidorHALLSBERGS LÄGESREDOVISNINGKOMMUN

Bildningsförvaltningen

Tema 4: Antal individuella handlingsplaner för barn inom
förskolan med anpassningar och ätgärder

Förskola

Förskolorna Gläntan‚ Gullvivan, Folkasbo och Hjorten.

Kortfattad beskrivning av arbetsgängen vid upprättandet av en handlingsplan:
1 Arbetslaget uppmärksammar att ett barn är i behov av stöd aller känner oro över ett barns utveckling.
2 En pedagogisk kartläggning görs i syfte att förändra/förbättra situationen för barnet pä organisationsnivä. gruppnivä och individnivä.
3 En handlingsplan upprättas och innehäller de behov av anpassningar som barnet har.
4 Det ska ske en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlingsplanen, ungefär var tredje mänad.

Antal barn som har en individuell handlingsplan

10 barn

Beskriv kortfattat anpassningar som görs pä förskolan

Genom handlingsplanerna vägleds pedagogerna hur de kan stötta och vägleda för att barnet/barnen ska inkluderas
i utbildningen pä förskolan. Det kan Lex. vera stöttning i det sociala samspelet. Det kan vara stöttning i

kommunikation och spräklig utveckling, alternative kommunikationssätt används, t.ex. Bildstöd och TAKK.
Förskolorna arbetar med tydliggörande pedagogik. De skapar tydliga Iärmiljöer och arbetar kontinuerligt för att
utveckla bemötande och förhällningssätt.

Underskrift

Datum Underskrift Namnförtydligande, befattning, telefonnummer

Hallsberg den 30 mar 2021 Emma Dahlberg, rektor, 0582-
686043

Hallsbergs kommun Hemsida E—post Organisationsnr

www.hallsberg.se bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se 212000-1926
Postadress Besöksadrms Telefon Bankgiro
694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 577-3338
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Sid 1 av 1

Max 2 sidor’(4' HALLSBERGS LÄGESREDOVISNINGKOMMUN

Bildningsförvaltningen

Tema 4: Antal individuella handlingsplaner för barn inom
förskolan med anpassningar och ätgärder

Förskola

Förskolan Treudden

Kortfattad beskrivning av arbetsgängen vid upprättandet av en handlingsplan:
1 Arbetslaget uppmärksammar an en ham är i behov av slöd aller känner oro över ett barns utveckling
2 En pedagogisk kartläggning görs i syfle alt förändra/förbänra situationen för barnet pä organisationsnivä, gruppnivä och individnivä.
3 En handlingsplan upprättas och innehäller de behov av anpassningar som barnet har.
4 Det ske ske en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlingsplanen, ungefär var tredje mänad.

Antal barn som har en individuell handlingsplan

2 st

Beskriv konfattat anpassningar som görs pä förskolan

Pedagogerna är nära barnet, delar ofta barngruppen i mindre grupper. Ser till att barnet fär
behälla samma plats vid mat och samling. Pedagogerna tar hjälp av bildstöd samt ett nära
samspel med barnet. Pedagogerna pratar aldrig om barnet utan hela tiden med barnet.

Underskrift

Datum Underskrift Namnförtydligande, befattning, telefonnummer

Hallsberg den 30 mar 2021
/ Therese Bruhn, Tf. rektor 0582-@ /3 686301

Hal Isbergs komm un Hem5id“
E'_P081

_ ‘ _

Organisationsnr
www.hallsbergse blldl1mgsiorvaltnmgen@edu.haIlsberg.se 2 |2000—I926

Posmdras Besüksndress Telefon Bankg1ro
694 80 Hallsberg Väslra Slorgatzm |4 0582—68 50 00 vx 577-3338
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Sid 1 av1
Max2 sidorHALLSBERGS LÄGESREDOVISNINGKOMMUN

Bildningsförvaltningen

Tema 4: Antal individuelle handlingsplaner för barn inom
förskolan med anpassningar och ätgärder

‘

Förskola

Förskolan Ekhagen

Konfettad beskrivning av arbetsgängen vid uppr'a'ttandet av en handlingsplan:
1 Arbetslaget uppmärksammar att ett barn är i behov av stöd aller känner oro över ett barns utveckling.
2 En pedagogisk karlläggning görs i syfte an förändra/förbättra situationen för barnet pä organisationsnivä, gruppnivé och individnivä.
3 En handlingsplan upprättas och innehäller de behov av anpassningar som barnet har.
4 Det Ska ske en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlingsplanen, ungefär var tredje mänad.

Antal barn som har en individuell handlingsplan

1 st

Beskriv konfattat anpassningar som görs pä förskolan

Barnet i behov har resurs 50% pä förskolan. Pedagogerna och resursen arbetar tillsammans för
att stärke barnets självkänsla. Pedagogerna använder bildstöd för att underlätta
kommunikationen samt att de är närvarande och nära barnet under dess vistelsetid pä förskolan.

Underskrift

Datum Underskrift Namnfönydligande, befattning‚ telefonnummer

Hallsberg den 30 mar 2021 » Therese Bruhn, Tf rektor 0582-% @ 686301

'

- ‘

Or >anisalionsnrHallsbergs kommun “e"‘s'da EP°“_
_ .

'=

www.hallsberg.se b1|dmngslorvalln|ngen@edu.ha|Isberg.se 2 |2000- | 926
Postadrßs Besüksadress Telefon Bankgnro
694 80 Hallsberg Väslra Slorgalan |4 0582—68 50 00 vx 577—3338
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Sid 1 av 1

Hallsbergs kommun Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00 vx

Bankgiro
577-3338

LÄGESREDOVISNING
           Max 2 sidor 

Bildningsförvaltningen

 
 
 

Diarienummer:

 

Tema 4: Antal individuella handlingsplaner för barn inom 
förskolan med anpassningar och åtgärder

Förskola

Förskoleområde 3. Förskolorna Kompassen och Vibytorp

Kortfattad beskrivning av arbetsgången vid upprättandet av en handlingsplan:
1 Arbetslaget uppmärksammar att ett barn är i behov av stöd eller känner oro över ett barns utveckling.
2 En pedagogisk kartläggning görs i syfte att förändra/förbättra situationen för barnet på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.
3 En handlingsplan upprättas och innehåller de behov av anpassningar som barnet har. 
4 Det ska ske en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlingsplanen, ungefär var tredje månad.

Antal barn som har en individuell handlingsplan
6

Beskriv kortfattat anpassningar som görs på förskolan

Anpassar undervissningen i mindre grupper samt utifrån både ensilda barns behovs samt 
gruppens behov.  Fyra barn går på lekarbete på Förskolan Kompassen (utbildad pedagog finns 
där). På Förskolan Kompassen finns 1 heltids resurstjänst och på Förskolan Vibytorp finns 1,5 
resurstjänst. 

Underskrift
Datum Underskrift Namnförtydligande, befattning, telefonnummer

Hallsberg den 30 mar 2021 Sofie Billström, Rektor 0582-68 54 61
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Sida 1 av 2

HALLSBERGS LÄGESREDOVISNINGKOMMUN INTERN KONTROLL

‘7\(4

Bildningsförvaltningen

Tema 4: Avstämning, elever som riskerar att inte klara kunskapskraven

Intern kontroll: elever som riskerar att inte klara kunskapskraven

Skala

Folkasboskolan

Fyll i antal elever som riskerar att inte nä kunskapskraven, inte klarer mälen i respektive ämne i

förhéllande till aktuellt skolär.

Skol- _
=> ‘° 9 «> 9, «3. =, g >? _ 2. 3 == ;:-

°
% ä % ä—

3%

" "
8 %* € € 2 s

: : 0 “J.:

S”: €”: 3 8m ;» C“O "O 3

S.

1 3 2 2

2 4 5 6

3 5 6 5

4 4+6 2 3+9 2+4 2+8 3+12+31+41+61+61+61+3 1 - 0 0

5 4 4 4 6 — - 3 3 3 3 3 3 2 0 - 0

6 4 2 9 6 3 3 - — 6 6 - - 0 3 0 1 0

7 6 0 11 4 2 2 2 2 3 3 2 8 3 2 3 2 1

8 13 - 15 7 2 4 4 3 4 6 6 10 10 8 16 6 2

9 6 2 14 4 4 5 3 4 5 6 7 7 10 5 8 4 3

Antal elever som Antal elever som har Antal elever som har
riskerar att inte nä erhällit extra erhällit särskilt stöd
kunskapskraven anpassningar enligt ätgärdsprogram

15

Hallsbergs kommun
$?viräallsbergse I?i€äiingsforvaltllingen@edu.hallsberg.se grlgä)i(s)äifßn2r6

Posiadrös Bßöksadrßs Telefon Bankgiro
694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582—68 50 00 VX 577—3338
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Sida 2 av 2

Bifoga en bilaga med en analys per ämne, med särskilt fokus pä svenska, matematik och engelska

(engelska frän skolär 4).
‘

Rubriker i varje ämnes analys:

. Orsak till varför elev/er riskerar att inte klare kunskapskraven

. Vidtagna ätgärder, extra anpassningar

. Vidtagna ätgärder, särskilt stöd

Underskrift

Datum Namnförtydligande, befanning‚ telefonnummerUnders rift

Hallsberg den 30 mar 2021 „Jarmo Rajakangas, Rektor, 0582-
\ 686003

V

Hemsida E-post Organisationsnr

www.hallsberg.se bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se 212000-1926

Postadrßs Besöksadmss Telefon Bankgiro

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 577-3338

Hallsbergs kommun
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Sammanfattning

Äk 1

Svenska

Antal elever: 3

Orsak: Saknat flyt. Läg Iäsförstäelse. Tappar bokstavsljud i skrift. Finmotoriska svärigheter, ex

forma bokstäver.

Anpassningar: Extra lästräning. Anpassade skrivövningar. Ljudövningar. Extra tätt lärarstöd.

Frän päsklov till sommar|ov lässatsning BRAVKOD med speciallärare. Klassrumsplacering för

bästa arbetsro.

Särskilt stöd/ÄP: o

SVA

Antal elever: 2

Orsak: Ej knäckt läskoden. Läg spräkförstäelse i det svenska spräket.

Anpassningar: Extra tätt lärarstöd. Bokstavs- och lästräning. Ljudträning. Anpassade
skrivövningar. Frän päsklov till sommerlov lässatsning BRAVKOD med specialärare.

Särskilt stöd/ÄP: 0

Matematik

Antal elever: 2

Orsak: Saknar taluppfattning. Behärskar inte huvudräkning. Kan inte välja korrekt

räknemetod. Hög fränvaro, backar mycket i kunskap under kort tid.

Anpassningar: Extra tätt lärarstöd. En-tiII-en instruktioner, ett steg i taget. Praktiskt material,

ex plockmaterial‚ hundraruta, tallinje. Klassrumsplacering för bästa arbetsro.

Särskilt stöd/ÄP: 0

Äk z

Svenska

Antal elever: 4

Orsak: Hög fränvaro. Ej knäckt läskoden ordentligt. NPF, jobbar med att hitta rätt bland

arbetsmetoder, motivatorer m.m.

Anpassningar: Extra lästräning. Anpassad läsläxa. Anpassat material. Extra tätt lärarstöd.

Sä rskilt stöd: 2
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SVA

Antal elever: 5

Orsak: Allmänt läg spräkförstäelse. Saknar alt Iäg läsförstäelse.

Anpassningar: 5

Särskilt stöd/ÄP: 0

Matematik

Antal elever: 6

Orsak: Läg taluppfattning. Elever med annat modersmäl eller andra större svärigheter i

matematik har svärt att ta till sig TRR fullt ut och tid saknas för att komplettera med annan

undervisning för dessa elever.

Anpassningar: Individuella genomgängar i den män det hinns med. Enskild undervisning med

speciallärare 2 ggr/vecka.

Särskilt stöd/ÄP: Studiehandledning pä modersmäl 2 st

Äk 3

Svenska

Antal elever: 5

Orsak: Läg läsförstäelse. Saknar lässtrategier‚ ex Iäsa mellan raderna. Bristfällig stavning.

Svärigheter gällande meningsbyggnad och interpunktion. Saknar röd träd i skrivuppgifter.

Anpassningar: Stegvis instruktioner. Enskilda instruktioner. Extra tätt lärarstöd.

Klassrumsplacering. Bildstöd.

Särskilt stöd: 2 Extra stöd i lilla flexen.

SVA

Antal elever: 6

Orsak: Svärigheter med meningsbyggnad och interpunktion. Svag spräkförstäelse. Saknar röd

träd i skrivuppgifter. Avsaknad av studiehandledning pä modersmälet. Svärigheter med

stavning.

Anpassningar: 6

Särskilt stöd/ÄP: 2

Matematik

Antal elever: 5
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Orsak: Saknar grundläggande matematiska kunskaper ex automatisering av huvudräkning.

Svärigheter med tid och tidsuppfattning. Svärt med problemlösning, förstä tillvägagängssätt

samt välja räknemetod. Saknar automatisering av de fyra räknesätten.

Anpassningar: Anpassade uppgifter. Extra tätt Iärarstöd. Enstegs-instruktioner. Läshjälp vid

lästal. Konkret material. Perioder med intensivträning med enskild resurs alternativt

specialläraren.

Särskilt stöd/ÄP: 4st Extra stöd i Iilla Hexen.

ÄR 4:

SV: Arbetar mycket tillsammans. Övar läsförstäelse och olika lästekniker.

SVA: Eleverna behöver utveckla sin ordkunskap, läsflyt, läsförstäelse och skriva längre texter men en
röd träd. Eleven behöver utveckla de grammatiska grunderna.

ENG: Övar pä olika strategier kring läs och skriv. Anpassar material sä att eleverna utvecklas pä sin

nivä.

MA: Arbetar med Singma, varierad undervisning. Mycket diskussioner och praktiska övningar.

En elev arbetar i en mindre grupp pä sin nivä.

NO och samhällskunskap: Hög fränvaro gör att eleven inte när mälen. Har fätt extra anpassningar i

form av bildstöd.

En elev med ÄP (harjust nu en resurs i samtliga ämnen) men denna elev uppnär mälen.

ÄR 5:

SV: Arbetar mycket tillsammans i helgrupp med muntliga övningar.

SVA: Eleverna behöver utveckla sin ordkunskap, Öka sin läsförmäga för elevnära texter, läsförstäelse

och skriva längre texter.

ENG: Arbetar mycket tillsammans i helgrupp med muntliga övningar.

MA: Arbetar i vär flexgrupp där de fär arbeta i ett mindre sammanhang med nära stöd av pedagog
och detta är ett särskilt stöd.

ÄR 6:

SV: Arbetar mycket tillsammans med muntliga övningar. En elev arbetar med skolans speciallärare

för att lästräna.

SVA: Eleverna behöver utveckla sin ordförstäelse. Eleverna behöver vidare utveckla sin läsning av

elevnära texter och läsförstäelse. Skriva texter med en röd träd.

ENG: Arbetar mycket tillsammans med muntliga uppgifter utifrän elevernas nivä.

MA: Arbetar mycket tillsammans, där vi repeterar mycket och försöker fylla de luckor eleverna har

pga bristande skolgäng/hög fränvaro, jobbar extra med matematik pä läxhjälpen som är förlagd

under ordinarie skoltid. Tvä elever arbetar i vär flexgrupp där de fär jobba i ett mindre sammanhang.
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En av eleverna fär extra stöd av studiehandledare för extra genomgängar av begrepp och metoder.

Där vi har elever med hög fränvaro arbetar vi med kommunens fränvarotrappa för att öka närvaron.

ÄR7

SV: 2 av eleverna har för hög fränva ro vilket bidrar till att Iäraren inte har tillräckligt med

bedömningsunderlag. Resterande 4 elever är "svaga" elever som arbetar utifrän sina förutsättningar

och extra anpassningar.

MA: Eleverna med behov arbetar t.ex. vid anpassade arbetsplatser och anpassat material. Det är

helklassundervisning med varierat lektionsupplägg med mycket fokus pä diskussioner tillsammans.

Ser att fränvaron är ocksä nägot som päverkar enskilda elevers möjlighet till att nä mälen för ämnet.

EN: Fränvaro är en orsak till att en del av eleverna inte när mälen. Sedan finns det elever som med

hjälp av extra anpassningar arbetar för att utvecklas utifrän sin nivä i ämnet. 1 elev har särskilt stöd i

form av stöd i Flexenheten.

ÄR8

SV: 1 elev med ÄP som kommer att börja i kommunens särskilda undervisningsgrupp pä Transten till

hösten. Vi har ett antal elever med mycket hög fränvaro vilket leder till att Iäraren inte har tillräckligt

med bedömningsunderlag. Sedan har vi ett antal av dessa elever som har särskilt stöd dä de har

mycket tid i vär Flexenhet.

MA: Eleverna är indelade i 3 mindre grupper utifrän behoven eleverna har. Även här är fränvaron en

orsak till att ett antal elever har svärt att nä upp till kunskapskraven i dagsläget. 2 av eleverna är pä

Flexenheten pä matematiken och har säledes särskilt stöd. Eleverna med behov arbetar t.ex. vid

anpassade arbetsplatser och anpassat material. Det är helklassundervisning med varierat

lektionsupplägg med mycket fokus pä diskussioner tillsammans.

EN: 2 elever har särskilt stöd i form av Flexenheten. Sedan är det elever som ej när kunskapskraven

för tillfället som har hög fränvaro utifrän mäende och sedan finns det de elever som har annan

fränvaroorsak som bidrar till att de ej när mälen.

ÄR 9

SV: 3 elever har hög fränvaro utifrän eget mäende vilket gör att läraren inte har

bedömningsunderlag, 2 av dessa har särskilt stöd i form av skolans Flexenhet. 2 av eleverna har NPF-

diagnoser och de arbetar utifrän sina extra anpassningar.

SVA: 2 elever som har svärt att nä upp till mälen, de har en väldigt "rörig" skolbakgrund i Sverige.

MA: Eleverna är uppdelade i 2 grupper utifrän deras behov. Har även nägra elever som har hög

fränvaro utifrän eget mäende. 3 av eleverna har särskilt stöd. Eleverna med behov arbetar t.ex. vid

anpassade arbetsplatser och anpassat material. Det är helklassundervisning med varierat

lektionsupplägg med mycket fokus pä diskussioner tillsammans.

EN: 2 av eleverna har NPF och arbetar utifrän extra anpassningar i klassrummet. 2 har annat

modersmäl än svenska och arbetar utifrän sin nivä för att utvecklas framät med hjälp av extra

anpassningar.
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HALLSBERGS
KOMMUN

Bi ldningsförvaltningen

LÄGESREDOVISNING
INTERN KONTROLL

Side 1 av 2

Tema 4: Avstämning, eleversom riskerar att inte klara kunskapskraven

Intern kontra": eleversom riskeraratt inte klara kunskapskraven

Skala

Stocksätterskolan

Fyll i antal elever som riskerar att inte nä kunskapskraven, inte klarer mälen i respektive ämne i

förhällande till aktuellt skolär.

Sk I- _
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1 3 8 8 3 5 5 11

2 2 5 4 5 5 4 14 2 2

3 2 8 7 9 11 11 12 5

4 5 3 12 17 11 2 3 19

5 2 7 7 12 4 4 3 1 20

6 2 4 4 10 4 3 2 2 2 3 3 1

7

8

9

Antal elever som Antal elever som har Antal elever som har
riskerar att inte nä erhällit extra erhällit särskilt stöd
kunskapskraven anpassningar enligt ätgärdsprogram

126 125 12

Hallsbergs kommun
m€hallsberg.se fiääungs forvaltningen@eduhallsberg se

grlg;lässgänlsngö

Pasta dress Besöksadress

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14
Telefon

0582-68 5000vx
Bankgiro

577-3 33 8
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Side 2 av 2

Bifoga en bilaga med en analys per ämne, med särskiltfokus pä svenska, matematik och engelska
(engelska frän skolär 4).

Rubriker i varje ämnes analys:

. Orsak till varför elev/er riskerar att inte klare kunskapskraven

. Vidtagna ätgärder, extra anpassningar

. Vidtagna ätgärder, särskilt stöd

Underskrift

Datum Underskrift

Hallsberg den 30 maf2021 %” 1„(/$
Namnförtydligande‚ befattning‚

% .

‚ „ „

(
te ”(Sam /amgl VIVT, nie£fav

Namnförtydligande‚ befattning, telefonnummer

H 11 b k Hemsida E-post Organisationsnra S “gs °mmun
www.hallsberg.se bildningsforvaltningen@eduhallsbagse 212000-1926

Postadress Besöksndrcss Telefon Bankgiro

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 577-3338

Page 38 of 213



Bilaga Tema 4, Stocksätterskolan

Svenska/sva 4-6

Orsaker till att eleverna riskerar att inte klara kunskapskraven:

AV de eleversom inte klarar kunskapskraven isvens ka och svenska som andraspräk läseren

majoritet av dem svenska som andraspräk. Förutom de uppenbara anledningarna, sä som att dettar

Iäng tid att Iära sig ett nytt spräk, att eleverna inte sällan har en bristande skolbakgrund och att de
har värdnadshavare som inte själva kan Iäsa och skriva som spelar in, kan vi se andra delar där

eleverna inte när upp till kunskapskraven. Vi ser en framförallt bristande läsförstäelse och

svärigheteratt använda olika lässtrategier. Vi ser även svärigheter med grundläggande skrivtekniker,

meningsbyggnad samt att förstä och använda olika texttype r. Vi seratt eleverna i högre utsträckning

klarar de muntliga delarna kopplade till ämnet, medan läsförstäelse, ordförräd och att skriva texter

ar svarare.

Vi ser även ett tydligt samband mellan eleversom har svärigheter kopplade till Iäsförstäelse har

svärare att nä kraven i övriga teoretiska ämnen. Vi serytterligare ett samband att eleversom inte

heller när kunskapskraven isitt eget modersmälgenerellt har en lägre mäluppfyllelse i teoretiska

ämnen. Spräkliga hinderupplevsi regel enklare att kompensera i praktiska ämnen utifrän att det gär

att Visa vad man Ska göra. Studiehandledning förekommerinte helleri nägon högre utsträckning

kopplattill svenskämnet, vilket dockskulle fylla en viktig funktion kopplat till att stötta eleverna

framförallt i sina reflektioner‚ analyser och slutsatser.

Vidtagna ätgärder, extra anpassningar i svenska och svenska som andraspräk:

. Mindre undervisningsgrupp med eleversom läsersva pä nybörjarnivä. Samtliga eleversom

läser sva kartläggs regelbundet med mate rialet ”Bygga sve nska" för att synliggöra vilken nivä

och vilka delar av svenskämnet som deras undervisningska utgärfrän.

. Digitala hjälpmedel

. Anpassade uppgifterefterelevernas förmäga och kunskapsnivä

. Bildstöd

. Enskilda instruktioner

. Riktat studiestöd/Iäxhjälp

. Specialpedagogiska insatser underen begränsad tidsperiod

. Vidtagna ätgärder, särskilt stöd:

. Eleverna har stöd via Specialpedagogiska insatser underen Iängre tidsperiod, kopplade till

svenska och svenska som andraspräk.

. Eleverna gär i särskild undervisningsgrupp.

. Eleverna har stöd av Iärarresurs.

Matte 4-6

Orsak till att eleverna riskeraratt inte klara kunskapskraven:
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De huvudsakliga anledningarna till att eleverna i är 4-6 inte när kunskapskraven i matte i är bristande

taluppfattning och grundläggande kunskapersä som räknemetoder och svärigheter kopplade till

problemlösningstal där elevernasspräksvärigheter begränsarmöjligheteriämnet.

Studiehandledning erbjuds inte i tillräckligt hög utsträckning för att kompensera de spräkliga

faktorerna. Upplevelsen äratt det finns ett glapp mellan matten i är 1—3 och 4-6 och att eleverna inte

har med sig tillräckliga kunskaperfräntidigare är.

Vidtagna ätgärder, extra anpassningar i matte:

' Mindre undervisningsgrupp med eleversom behöverextra stöd

. Studie handledning där elevema fär uppgiftema förklarade pä sitt eget mode rsmäl.

. Digitala hjälpmedel

. Anpassade uppgifter efter elevemas förmäga och kunskapsnivä

. Bildstöd

. Enskilda instruktioner

. Riktat studiestöd/läxhjälp

. Specialpedagogiska insatser under en begränsad tidsperiod

Vidtagna ätgärder, särskilt stöd:

. Eleverna har stöd via specialpedagogiska insatser unde ren längre tidsperiod, kopplade till

matematik.

. Elevernagäri särskild undervisningsgrupp.

. Eleverna har stöd av lärar_resurs.

Engelska 4-6

Orsak till att eleverna riskeraratt inte klara kunskapskraven:

Det är svärt att se ett mönsteri engelskan varföreleverna riskerarattinte nä kunskapskraven. De

utvecklingsomräden som beskrivs varierarfrän elev till elev. Det handlar om bristande läsförstäelse,

bristande ordförräd, muntliga svärigheter och svärigheteratt skriva texter. Det som vi pä skolnivä

kan se är att vi riktat befintlig resurs framförallt met sva och matte och att det inte räckt till

engelskan, vilket vi kan se som en av anledningarna till att eleverna halkat efteri ämnet.

Vidtagna ätgärder, extra anpassningar i engelska:

Engelskan är det ämne som fär minst insatseri form av specialpedagogiska insatser. Under

värterminen har därför arbetet med extra anpassningari ämnet intensifierats och det är nu vid tre

tillfällen efterskoltid studiestöd kopplat till engelska samt speciallärare somjobbar med elevernas

muntliga förmägorunderen tidsperiod.

. Digitala hjälpmedel

. Anpassade uppgifter efter elevemas förmäga och ku nskapsnivä

. Bildstöd

. Enskilda instruktioner

. Riktat studiestöd/läxhjälp

. Specialpedagogiska insatser under en begränsad tidsperiod

Vidtagna ätgärder, särskilt stöd:

Page 40 of 213



. Elevernagäri särskild undervisningsgrupp.

. Eleverna har stöd av Iärarresurs.

Modersmäl

Aveleverna som Iäser modersmälär det 30 eleveri är 1-3 som riskerar att inte nä kunskapskraven
och 16 eleveri är 4-6. | modersmälsämnet ärdeti nägot högre utsträckning eleversom saknar
digitalt dokumenterade extra anpassningar, vilketiförsta hand berorpä att det inte ligger nägot
utlagt it-stöd mot den avdelningen, som har kunnat ätgärda t ex uteblivna behörigheterellerge

‘

handledningi hur och var de ska dokumenteras. Det kommerattjusteras inför kommende läsär

genom att ge även denne enhet 0,1 tjänst i it-stöd. Dä anpassningarna inte finns digitalt

dokume nte radeförsvärardet möjligheterna att följa upp effekterna av anpassningarna.

För Stocksätterskolan ärdet mycket relevant att ta med elevernas kunskaperi

modersmälsmälsämnet i analysarbete dä det finns tydliga samband mellan elevernas kun skaperisitt

modersmäl och mäluppfyllelsen i övriga ämnen.

ldrott

I idrott är det 7 eleveri 1—3 som riskerar att inte nä kunskapskraven och 40 eleveri 4-6. Det beror
nästan uteslutande pä kunskapskravet kopplat till simning som Iigger för4-6. Vi har en mycket hög
andel elevermed utländsk bakgrund och bakgrunden ärett mycket tydligt mönsternär man
granskar mäluppfyllelsen mot kunskapskravet kopplattill simfärdigheter.

Som extra anpassning erbjuds eleversom inte kan simma extra simskola, bäde undertermi nen samt
att vi satsar extra pä att erbjuda Iovskola i simhallen. Det har resulterati att det bare är 1 elevi

ärskurs 6 som inte när kunskapskravet, de övriga 39 gär i ärskurs 5 och 6.
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Sida 1 av 2

@ HALLSBERGS LÄGESREDOVISNING
KOMMUN INTERN KONTROLLV

Bildningsförvaltningen

Tema 4: Avstämning, elever som riskerar att inte klara kunskapskraven

Intern kontra": elever som riskerar att inte klara kunskapskraven

Skola

Ostansjö skola

Fyll i antal elever som riskerar att inte nä kunskapskraven, inte klarer mälen i respektive ämne i

förhällande till aktuellt skolär.
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5 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0

6 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7

8

9

Antal elever som Antal elever som har Antal elever som har
riskerar att inte nä erhällit extra erhällit särskilt stöd
kunskapskraven anpassningar enligt ätgärdsprogram

18 29 7

Hallsbergs kommun
ae:vlsvird.zli1allsberg.se ä?ääingsforvaltningen@edu.hallsberg.se grlgä)läälffs9n2rö

Posiad.ress Bßöksadrös Telefon Bankgiro

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 577-3338
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Side 2 av 2

Bifoga en bilaga med en analys per ämne, med särskilt fokus pä svenska, matematik och engelska
(engelska frän skolär 4).

Rubriker i varje ämnes analys:

. Orsak till varför elev/er riskerar att inte klare kunskapskraven
' Vidtagna ätgärder, extra anpassningar
. Vidtagna ätgärder, särskilt stöd

Underskrift /\
Datum Underskn‘ Namnförtydligande, befattning‚ telefonnummer

Hallsberg den 30 mar 2021 Namnförtydligande, befattning,

telnr

:- \

H u I:) k Hemsida E-post Organisationsnra S ergs ommun
www.hallsberg.se bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se 212000-1926

Postadress Besöksadress Telefon Baukgiro

694 80 Hallsberg Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 vx 577-3338
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Analys kring elever som riskerar att inte nä kunskapskraven

pä Östansjö skola

Svenska

Äk 1 - 3 elever med läg bokstavskännedom som inte har knäckt Iäskoden ännu.

De har extra anpassningar i form av extra färdighetsträning i liten grupp och

digitale hjälpmedel.

Äk 3 — 4 försiktiga och osäkra elever med vissa svärigheter gällande avkodning,

Iäsförstäelse samt eget driv i skrivandet. Tvä av dem har intensiv lästräning

med speciallärare. Klassläraren ger extra stöd till de bäda andra.

(Organisatoriskt gär 3:an ihop med 4:an men i svenska har klassen delats upp
klassvis sä att den mesta undervisningen sker i liten grupp pä 10 elever.)

Äk 5-6 En elev med omfattande fränvaro som därför inte har visat sina

kunskaper tillräckligt för att kunna bedömas. Övriga elever har läs och

skrivsvärigheter. Ett par av dem med diagnosticerad dyslexi. Alle elever som
riskerar att inte nä kunskapskraven har ätgärdsprogram, förutom eleven med
omfattande fränvaro. | ätgärdsprogrammen ingär blend annat stöd av

speciallärare. Detta sker ibland i form av intensiv individuell lästräning och

ibland i form av Iäsning och samtal kring läsförstäelse i mindre grupp.

Engelska

Äk 5—6 Nägra av de som riskerar att inte nä kunskapskraven i svenska har även

svärt att nä dem i engelska. Samtliga av dessa elever har ätgärdsprogram. Tvä

av eleverna gär i äk 6 har fördjupning i engelska istället för moderna spräk.

Även i detta ämne finns inte tillräckligt bedömningsunderlag för eleven med
omfattande fränvaro.

Matematik

Äk 1 En elev som riskerar att inte nä kunskapskraven. Tät kollegialt utbyte i TRR
för att fänga upp elevernas behov.
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Äk 3-4 Tvä elever som riskerar att inte nä kunskapskraven pä grund av

svärigheter med att förstä instruktioner inom matematiken, svärigheter att

förstä tal och dess innebörd samt kort arbetsminne.

Extra anpassningar i form av stöd i att strukturera upp arbetet, extra

genomgängar och extra färdighetsträning i den ordinarie klassundervisningen.

Specialundervisning bäde individuellt och i liten grupp.

Äk 5-6 Samma sju elever som riskerar att inte nä kunskapskraven i svenska

riskerar att ej nä i matematik. En elev med omfattande fränvaro som därför

inte har visat sina kunskaper tillräckligt för att kunna bedömas. Övriga elever

har Iäs och skrivsvärigheter. Ett par av dem med diagnosticerad dyslexi. Alla

elever som riskerar att inte nä kunskapskraven har ätgärdsprogram, förutom

eleven med omfattande fränvaro. I ätgärdsprogrammen ingär blend annat stöd

av speciallärare, undervisning i liten grupp.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 36 - Risk- och konsekvensanalys 
(21/BIN/176)

Ärendebeskrivning 
Vid bildningsnämndens sammanträde i februari efterfrågades en barnkonsekvensanalys av 
anslagsbildningen. Vid sammanträdet beslutades att rektorerna skulle lämna in sin risk- och 
konsekvensanalyser från enheternas samverkansgrupper.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 36 2021) 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Förra nämndsammanträdet efterfrågades 
konsekvensanalyser på anslagsbindningen för 2021. Alla konsekvensanalyser är ännu inte 
med, de tillkommer handlingarna till nämndens sammanträde.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Det är ett ärende från förra nämndsammanträdet, 
där en konsekvensanalys utifrån budgettilldelningen och hur verksamheterna klarar 
skollagens krav efterfrågades. Konsekvensanalyser från samtliga rektorer är med i 
beslutsunderlaget.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden tar sammanställningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse risk- och konsekvensanalys
 Konsekvensanalys förskolorna Pålsboda/Hjortkvarn
 Konsekvensanalys förskolorna Sköllersta
 Konsekvensanalys Förskolan Sagobacken
 Konsekvensanalys Förskolorna Östansjö/Vretstorp
 Konsekvensanalys Förskoleområde 1 Hallsberg
 Konsekvensanalys Förskoleområde 2 Hallsberg
 Konsekvensanalys Förskoleområde 3 Hallsberg
 Konsekvensanalys Transtenskolan
 Konsekvensanalys Långängskolan
 Konsekvensanalys Stocksätterskolan
 Konsekvensanalys Folkasboskolan
 Konsekvensanalys Fredriksbergskolan och Östansjö skola
 Konsekvensanalys Sköllersta skola

Expedieras till  
Rektorerna förskola/skola
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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Risk- och konsekvensanalys

§ 36

21/BIN/176
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-03-30 Dnr:21/BIN/176 

Risk- och konsekvensanalys

Ärendebeskrivning 
Vid bildningsnämndens sammanträde i februari efterfrågades en barnkonsekvensanalys av 
anslagsbildningen. Vid sammanträdet beslutades att rektorerna skulle lämna in sin risk- och 
konsekvensanalyser från enheternas samverkansgrupper. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden tar sammanställningarna till handlingarna.

Ärendet 
Vid bildningsnämndens sammanträde i februari efterfrågades en barnkonsekvensanalys av 
anslagsbildningen Vid sammanträdet beslutades att rektorerna skulle lämna in risk- och 
konsekvensanalyser. Risk och konsekvensanalyserna ska vara gjorde med fokus på barnkonsekvenser 
för barn och elever.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin

Tf. förvaltningschef

Bilagor
Risk- och konsekvensanalyser
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Konsekvensanalys - förskolorna Pålsboda/Hjortkvarn 

Planerad ändring1 Plats för 

förändring2 

Arbetstagare som 

påverkas3 

Risker 4 Föreslagen åtgärd5 Åtgärdande6 Personalens medverkan7 

Ja Nej (till handlingsplan, datum) 

Budgettilldelning 2021 Förskolorna 
Pålsboda och 
Hjortkvarn 

Pedagogerna Jag har utökat 
verksamheten på 
förskolan Gullvivan (ny 
lokal på Falkvägen), vilket 
medför ett behov av 
utökad budget.  

Har fått utökad budget för 
utökning av verksamhet på 
Falkvägen. I nuläget är det 
dock svårt att avgöra om det 
är tillräckligt eftersom 
ansökningarna till ht-21 bara 
har börjat komma in.  

Nej, de har inte medverkat. 

1 Här beskrivs den planerade förändringen. 
2 Här beskrivs var förändringen planeras ske, dvs. t.ex. viss lokal, viss befattning eller viss avdelning. 
3 Här anges vilka arbetstagare som påverkas av förändringen. 
4 Här anges vilka risker för ohälsa eller olycksfall som förändringen kan tänkas medföra. 
5 Här anges eventuella åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. 
6 Här anges om de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Om svaret är nej bör åtgärden föras över till en handlingsplan. 
7 Här anges på vilket sätt personalen har medverkat i konsekvensanalysen. 
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Konsekvensanalys - förskolorna Sköllersta 

Planerad ändring1 Plats för 

förändring2 

Arbetstagare som 

påverkas3 

Risker 4 Föreslagen åtgärd5 Åtgärdande6 Personalens medverkan7 

Ja Nej (till handlingsplan, datum) 

Budget 2021 Inget behov av 
förändring 

Inga aktuella risker Inga åtgärder krävs 

1 Här beskrivs den planerade förändringen. 
2 Här beskrivs var förändringen planeras ske, dvs. t.ex. viss lokal, viss befattning eller viss avdelning. 
3 Här anges vilka arbetstagare som påverkas av förändringen. 
4 Här anges vilka risker för ohälsa eller olycksfall som förändringen kan tänkas medföra. 
5 Här anges eventuella åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. 
6 Här anges om de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Om svaret är nej bör åtgärden föras över till en handlingsplan. 
7 Här anges på vilket sätt personalen har medverkat i konsekvensanalysen. 

Page 107 of 213



Version 2.0 

Konsekvensanalys - Förskolan Sagobacken 

Planerad ändring1 Plats för 

förändring2 

Arbetstagare som 

påverkas3 

Risker 4 Föreslagen åtgärd5 Åtgärdande6 Personalens medverkan7 

Ja Nej (till handlingsplan, datum) 

Minskad budget  till 
följd av minskat 
barnantal.  

Förskolan 
Sagobacken 

Samtlig personal Ökad arbetsbelastning Förändrat schema. Mer 
samarbete över 
avdelningarna. 

Samtal med förslag på 
åtgärder, konsekvensanalys 
och uppföljning på APTer 
och i lokal facklig 
samverkan.  

1 Här beskrivs den planerade förändringen. 
2 Här beskrivs var förändringen planeras ske, dvs. t.ex. viss lokal, viss befattning eller viss avdelning. 
3 Här anges vilka arbetstagare som påverkas av förändringen. 
4 Här anges vilka risker för ohälsa eller olycksfall som förändringen kan tänkas medföra. 
5 Här anges eventuella åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. 
6 Här anges om de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Om svaret är nej bör åtgärden föras över till en handlingsplan. 
7 Här anges på vilket sätt personalen har medverkat i konsekvensanalysen. 
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Telefon 0582-68 50 00 | Fax 0582-68 50 02 | bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se | 
www.hallsberg.se 

Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg | Besöksadress Västra Storgatan 14 

 

Bildningsförvaltningen 

 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-30 
  

  

Förskolorna Östansjö och Vretstorp 
 
 
 Konsekvensbeskrivning budget 2021, förskolorna 

Sagobacken, Tallbacken, Östansjö 

Jag kommer att kunna fortsätta ha en budget i balans för förskolorna Östansjö, 
Sagobacken och Tallbacken under 2021. Måluppfyllelsen kommer fortsatt att vara 
hög. 
 
Risk inför 2022:  
Barnantalet tenderar att öka i Östansjö, så där finns en risk att vi inte längre ryms i 
befintliga lokaler, och att nuvarande antalet tjänster inte räcker.  
 
Redan i januari 2022 kommer vi att ha ca 40 barn i huset för de äldre barnen, och 
30 i huset för de yngsta. Om vi i det scenariot inte får tillgång till utökade lokaler 
och mer personal riskerar måluppfyllelsen att påverkas negativt eftersom antalet 
barn i grupperna blir väldigt stort.  
 

 

Ann-Christine Soting, rektor 

0582-686200 
Ann-christine.soting@edu.hallsberg.se 
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Konsekvensanalys - Förskoleområde 1 Hallsberg 

Planerad ändring1 Plats för 

förändring2 

Arbetstagare som 

påverkas3 

Risker 4 Föreslagen åtgärd5 Åtgärdande6 Personalens medverkan7 

Ja Nej (till handlingsplan, datum) 

Förskoleområde 1 
utökning av 
verksamheter under 
våren 21. 

Hässleberg 
utökas til 1½ 
avdelning 
vilket det  är 
budgeterat 
för. 

Provisorisk 
förskola 
(förskolan 
Västra) under 
feb fram till 
semstern, ej 
budgeterat för 

Ingen direkt påverkan 
mer än att det tilsatts 
mer personal med 
1.60 samt 20% måltid. 

Ingen direkt påverkan 
mer än att Öppna 
förskolans personal 
har får ha sin 
verksamhet i andra 
lokaler. 

Förskolan Västra antällt 
två pedagoger 100% fram 
till 12juli, inköp av 
material, kostnader från 
fastighet tex installation av 
torkskåp, pedagogiskt 
material,måltidskosntader 
samt kostnader för frukost 
och mellis.  

Uppger objekt 41402 så att vi 
enkelt kan särskilja förskolan 
Västra  från "min" övriga 
budget. 

1 Här beskrivs den planerade förändringen. 
2 Här beskrivs var förändringen planeras ske, dvs. t.ex. viss lokal, viss befattning eller viss avdelning. 
3 Här anges vilka arbetstagare som påverkas av förändringen. 
4 Här anges vilka risker för ohälsa eller olycksfall som förändringen kan tänkas medföra. 
5 Här anges eventuella åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. 
6 Här anges om de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Om svaret är nej bör åtgärden föras över till en handlingsplan. 
7 Här anges på vilket sätt personalen har medverkat i konsekvensanalysen. 
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Personalkostnadeer Samtliga pedaoger . Vikarietillsättning i 
förhållande till barn. 

Kontinuelriga samtal med 
pedagogerna 

Ser kontinuerligt över 
budget 

För hela förskoleommråde1 
ser jag kontiuerligt över att 
budgeten ( personal-barn-
budget) och gör ev. 
förändringar.     
Vikarietillsättning 

BIBAS utökning  av 
tjänster  från 6 till 7 

Utökning av 
tjänster 

Att barn inte får det stöd 
de behöver utifrån behov. 
ser en stor ökning av barn 
med behov på norr. 

Utöknimg av BIBAS, vilket inte 
alltid handlar om en fysisk 
person utan kan också vara i 
form av komtensutveckling av 
pedagoger vilket leder till att  
pedagogerna känner sig 
tryggsre och säkraare i yrket i 
mötet med barn som har 
anpassningar 
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Utökning av 
specialpedagog 

Utökning av 
tjänster 

Specialpedagogen för 
förskolan handleder och 
vägleder kontinuerligt 
pedagogerna i berörda 
arbetslag, idag är det 
förebyggande arbetet en 
stor del av 
specialpedagogens 
uppdrag mot 
pedagogerna, tidigare 
handlade 
specialpedagogens 
funktion ofta om 
"brandkårsuttryckningar". 
Under hösten 2021 har vi 
ytterligare utökning av 
specialpedagog genom 
stadsbidrag. 

Kommer utökas under hösten 
21 med hjälp av stadsbidrag. 
En förhoppning är att kunna 
ha kvar det fortsättningsvis 
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Konsekvensanalys - Förskoleområde 2 Hallsberg 

Planerad ändring1 Plats för 

förändring2 

Arbetstagare som 

påverkas3 

Risker 4 Föreslagen åtgärd5 Åtgärdande6 Personalens medverkan7 

Ja Nej (till handlingsplan, datum) 

Utökning Bibass från 6 
heltidstjänster till 7 

Hallsbergs 
kommuns alla 
förskolor 

Alla pedagoger Risk att barn i behov av 
särskilt stöd inte kan få 
det stöd de behöver. Vi 
har sett en ökning av 
behov av särskilt stöd. Fler 
barn får diagnoser tidigare 
och vi ser även en ökning 
av barn som behöver 
särskilda anpassningar. 
Detta är särskilt tydligt på 
norra sidan i Hallsbergs 
tätort. 

Utökning av tjänster 

Personalkostnader Förskolorna Alla pedagoger Ser över bla vikarietillsättning 
så att resurser sätts in där 
behovet är.  

Samtal med pedagoger 

1 Här beskrivs den planerade förändringen. 
2 Här beskrivs var förändringen planeras ske, dvs. t.ex. viss lokal, viss befattning eller viss avdelning. 
3 Här anges vilka arbetstagare som påverkas av förändringen. 
4 Här anges vilka risker för ohälsa eller olycksfall som förändringen kan tänkas medföra. 
5 Här anges eventuella åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. 
6 Här anges om de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Om svaret är nej bör åtgärden föras över till en handlingsplan. 
7 Här anges på vilket sätt personalen har medverkat i konsekvensanalysen. 
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Specialpedagog Hallsbergs 
tätort 

Pedagoger Läs ovan. Ett ökat behov 
av att få coachning och 
handledning i att anpassa 
verksamheten efter de 
barn vi möter. Arbeta mer 
förebyggande och inte 
bara "släcka bränder". 

Kan utöka under hösten 2021 
med hjälp av statsbidrag. 
Hoppas på att kunna fortsätta 
med det. 

Personalkostnader Förskolorna Alla pedagoger Ser över bla vikarietillsättning 
så att resurser sätts in där 
behovet är. Att arbeta med 
pedagoger så att de får 
kompetensutveckling för att 
möta varje barn, att resurser 
inte automatiskt handlar om 
en person utan även om 
pedagogens kunskap och 
förmåga att anpassa 
verksamheten och använda 
andra "verktyg". 
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Konsekvensanalys - Förskoleområde 3 Hallsberg 

Planerad ändring1 Plats för 

förändring2 

Arbetstagare som 

påverkas3 

Risker 4 Föreslagen åtgärd5 Åtgärdande6 Personalens medverkan7 

Ja Nej (till handlingsplan, datum) 

Förskoleområde 3 
utökning av 
verksamheter under 
våren -21. 

Kompassen 
utökar med en 
halv avdelning 
under vt-21 

Kompassen 
utökar med 
halv avdelning 
9 platser under 
hösttermien -
21 

Ökad stress hos pedagoger 
som behöver anspassa 
utbildningen för att 
tillgodo se utökade 
barnantalet på Kompassen  

Till höstterminen flyttar en 
avdelning in i nuvarande 
"Svalanhuset" 

De är med och planerar för 
åtgärden. 

BIBASS utökning  
av tjänster  från 6 
till 7   

Att barn inte får det stöd 
de behöver utifrån behov. 
Vi ser ett behov av 
ytterligare tjänster.   

Utökning av BIBASS 

1 Här beskrivs den planerade förändringen. 
2 Här beskrivs var förändringen planeras ske, dvs. t.ex. viss lokal, viss befattning eller viss avdelning. 
3 Här anges vilka arbetstagare som påverkas av förändringen. 
4 Här anges vilka risker för ohälsa eller olycksfall som förändringen kan tänkas medföra. 
5 Här anges eventuella åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. 
6 Här anges om de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Om svaret är nej bör åtgärden föras över till en handlingsplan. 
7 Här anges på vilket sätt personalen har medverkat i konsekvensanalysen. 
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Utökning av 
specialpedagog 

Utökning av 
tjänster 

Specialpedagogen för 
förskolan handleder och 
vägleder kontinuerligt 
pedagogerna i berörda 
arbetslag, idag är det 
förebyggande arbetet en 
stor del av 
specialpedagogens 
uppdrag mot 
pedagogerna, tidigare 
handlade 
specialpedagogens 
funktion ofta om 
"brandkårsuttryckningar". 
Under hösten 2021 har vi 
ytterligare utökning av 
specialpedagog genom 
statsbidrag. 

Kommer utökas under hösten 
-21 med hjälp av stadsbidrag. 
En förhoppning är att kunna 
ha kvar det fortsättningsvis 

Inköp material till 
utbildningen 

I både 
befinglig och 
till nya lokalen 

Miljöerna blir inte lika rika 
på möjligheter och 
upplevelser.  

Ytterligare tilldelning för 
inköp av undervisningmaterial 
samt förbrukningsmaterial 
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Konsekvensanalys - Transtenskolan 

Planerad ändring1 Plats för 

förändring2 

Arbetstagare som 

påverkas3 

Risker 4 Föreslagen åtgärd5 Åtgärdande6 Personalens medverkan7 

Ja Nej (till handlingsplan, datum) 

 Studiegården, 
fortsättning av redan 
pågående insats sedan 
lä20/21 

Transtenskolan, 
Studiegårdens 
lokal 

1,5 Om inte förändringen görs 
kommer det att få 
konsekvenser för de 
elever som har svårigheter 
och sårbarheter inom flera 
olik områden och därför 
har svårt att följa med i 
den ordinarie 
undervisningen. Elever 
som som under kortare 
och längre perioder 
behöver individuellt 
intensivt anpassad 
undervisning för att 
minimera frånvaro och 
eventuella konflikter med 
elelver och lärare , 

Fortsätta att organisera 
undervisningen med hjälp av 
Studiegården, dvs utöka 
personaltilldelningen med 1,5 
tjänst 

Elevhälsoteamet och 
ledningsgruppen har varit 
delaktiga i detta. 

1 Här beskrivs den planerade förändringen. 
2 Här beskrivs var förändringen planeras ske, dvs. t.ex. viss lokal, viss befattning eller viss avdelning. 
3 Här anges vilka arbetstagare som påverkas av förändringen. 
4 Här anges vilka risker för ohälsa eller olycksfall som förändringen kan tänkas medföra. 
5 Här anges eventuella åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. 
6 Här anges om de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Om svaret är nej bör åtgärden föras över till en handlingsplan. 
7 Här anges på vilket sätt personalen har medverkat i konsekvensanalysen. 
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Närvaroteam utökning 
till 4 tjänster,  istället 
för 1,8  

Transtenskolan, 
arbetslagen 
samt 
närvaroteamets 
lokal. 

Socialpedagoger, 
utökning med 2,2 
tjänst. Totalt 4 tjänst 
1 socialpedagog per 
arbetslag 

+ 

ytterligare 2,0 tjänst 
för att kunna arbeta 
överskridande mellan 
och i samarbete 
mellan  skola/ 
socialtjänst  

Om inte förändring görs 
kommer arbetet med de 
elever som riskerar att 
utveckla en 
frånvaroproblematik, eller 
har utvecklat en 
frånvaroproblematik att 
minimeras drastiskt. Fokus 
för närvaroarbete kommer 
endast kunna fokusera på 
dagens frånvaro och 
möjligen någon 
hemringning från mentor. 
Arbetet med 
närvarotrappen kommer 
att omöjliggöras i den 
tappning det var tänkt 
vilket också kommer leda 
till ökad stress och ohälsa 
även hos ansvariga 
mentorer i de klasser där 
det är många elever i sk 
riskzon.  

Inrättande av ytterligare 
tjänster i takt med att 
Transtenskolan växer, och för 
att i större utsträckning kunna 
bistå lärare och framförallt 
eleverna med ett bättre stöd i 
arbetet med återgång till 
skola och högre 
måluppfyllelse 

Arbete utifrån 
samverkansteamets uppdrag 
med arbete även på 
hemmaplan, samt den dialog, 
samarbete och 
kommunikation med 
socialtjänst, familjeteam 2,0 
tjänst varav en samordnande i 
kontakt med socialtjänst. . 

Elevhälsoteamet och 
ledningsgruppen 

Elevassistenter, 
forstatta insatser 

Transtenskolan, 
elever med rätt 
till 
elevassistenter 

Bibehållen 
elevassistent nivå dvs 
2,0 tjänst 

Om inte fortsatta insatser i 
form av riktade 
elevassistenter till 
specifikt 2+1 elev kommer 
det att få omfattande 
konsekvenser 

Fortsatta insatser iform av 
elevassistenter ger status quo 

Mentor, ledningsgrupp och 
elevhälsan 
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Förstärkning av 
speciallärarkompetens 
och speciallärartjänster 
samt förstärkning av 
tjänser  i de 
behörighetsgivande 
ämnena 2,0 matematik, 
1 engelska och 1 
svenska. 

Transtenskolan, 
arbetslagen 

utökning med 
ytterligare 2,0 tjänst 

Med avstamp i de stora 
behov både språkligt, 
psykosocialt och utifrån 
diagnoser krävs stora 
stödinsatser till såväl 
elever som lärare. Men 
även i den avstämning till 
tema 4 och de tillhörande 
analyser ser vi stora risker 
och behov av förstärkning. 
Annars finns risk för att 
elever inte når de 
kunskapskrav de behöver 
för att nå målen, och bli 
behöriga till gymnasiet.  

Fortsätta att utveckla det 
arbete med att både 
identifiera och åtgärda de 
stora stödbehov som vi har, 
till detta att vi utökar antal 
elever Transtenskolan som vi 
också vet har stora stödbehov 
redan idag. Gällande de nya 
sjuor  

Ledningsgrupp och 
elevhälsoteam 

Introduktionsklasser 3 Transtenskolan utökning med 3,0 sva 
tjänster till tre nivå 
indelade klasser med 
varierande och 
progregrerande 
ämnesintroduktion 
med syfte att kunna 
ingå och delta i 
ordinarie 
undervisning. Till 
ämnesintroduktionen 
i de tre klasserna ser 
vi även behov av 0,5 
ma,tjänst, 0,5 so/no, 
tjänst och 0,5 eng 
tjänst.  

För många elevr är det 
stora kunskapluckor både 
vad gäller språk och också 
de grundläggande 
ämneskunskaper i skolan. 
På transtenskolan har vi 
idagsläget ca 60 elever 
som inte har en högre nivå 
än svenska för årskurs 3 
utifrån språk. Stor risk för 
utanförskap med alla de 
socioekonomiska 
utmaningarna som ligger i 
det både i närtid och 
framtid. 

Tillskapande av 3 
introduktionsklasser med 
tillhörande ämneslärare. 

Ledningsgrupp, 
elevhälsoteam, 
förvaltningschef 
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SYV heltid Transtenskolan Vi ser att det 
motivationshöjande 
arbetet för att bli 
behörig till gymnaiset 
behöver startas tidigt 
och dessutom vara 
intensivt. 

De 60% vi har i dagsläget 
räcker inte till då det även 
ligger ISP-upprättande 
även på SYV-uppdraget. 
Risken är att elever ger 
upp då de inte tror att de 
har en chans att kunna 
läsa vidare.  

Med utökade SYV-insatser ser 
vi att fler elever kommer att 
våga tro på sig själva och få 
hjälp att fokusera på det som 
behövs för att kunna gå 
vidare. 

Ledningsgrupp, elevhälsa, 
SYV samt förvaltningschef 

Pulsprojektet Transtenskolan, 
vissa årskurser 
2 tillällen a 30 
minuter i 
veckan. 

1,0 idrottslärartjänst En stor del av våra elever 
som riskerar att få F/ får F 
i ämnen lider av psykisk 
ohälsa på olika sätt och 
det manifesteras på olika 
sätt (35%) De här i 
kombination med att 
pulshöjande aktiviteter 
rent forskningsmässigt   

Med de möjligheter som 
pulshöjande aktiviteter vid 
ytterligare 2 tillfällen i veckan, 
vilket gör att vi har rörelse 
varje dag, ger tror vi att vi inte 
behöver göra lika mycket 
extra anpassningar, särskilt 
stöd och möjigen också högre 
måluppfyllelse 

ledning samt idrottslärare 
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Konsekvensanalys - Långängskolan

Planerad ändring1 Plats för 

förändring2 

Arbetstagare som 

påverkas3 

Risker 4 Föreslagen åtgärd5 Åtgärdande6 Personalens medverkan7 

Ja Nej (till handlingsplan, datum) 

1 Här beskrivs den planerade förändringen. 
2 Här beskrivs var förändringen planeras ske, dvs. t.ex. viss lokal, viss befattning eller viss avdelning. 
3 Här anges vilka arbetstagare som påverkas av förändringen. 
4 Här anges vilka risker för ohälsa eller olycksfall som förändringen kan tänkas medföra. 
5 Här anges eventuella åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. 
6 Här anges om de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Om svaret är nej bör åtgärden föras över till en handlingsplan. 
7 Här anges på vilket sätt personalen har medverkat i konsekvensanalysen. 
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Indragen 
speciallärartjänst 

åk F-2 Speciallärare, en 
heltid 

Kraftigt minskade 
möjligheter för tidig 
identifikation av svårigheter 
hos elever samt möjlighet 
att ge tidiga insatser.  

På sikt minskad 
måluppfyllelse och ev 
ökade kostnader i form av 
större stödåtgärder i slutet 
av grundskoletiden för 
elever.  

Ökad arbetsbelastning hos 
pedagoger i aktuella 
årskurser.  

Missnöje i gruppen av 
vårdnadshavare till aktuella 
elever. Risk för anmälningar 
till SI pga bristande 
stödinsatser.  

I 
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Indragen tjänst inom 
fritidshemmet 

Fritidshemmet 
samt skola F-4 

Obehörig lärare 
fritidshemmet (1-2 
heltider) 

För låg personaltäthet 
under fritidstid kan leda till 
minkad trygghet för 
eleverna. Fler konflikter och 
kränkningar kan inträffa 
med allvarliga skador som 
följd. Elevernas säkerhet 
kan inte säkerställas.  

Försämrade förutsättningar 
till pedagogiskt arbete i 
enligt läroplanen för 
fritidshemmet.  

Möjligheten till stöd under 
skoldagen minskar.  

Arbetsbelastningen ökar för 
övriga medarbetare med 
risk för stressrelaterade 
besvär som följd 
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SVA-resurs/Språk- och 
kulturstöd 

Åk 4-6 Pedagoger dirigeras 
om till annan 
undervisning för att 
minska på 
rekryteringsbehov (1 
heltid) 

Redan idag ges inte den 
SVA-undervisning som vi är 
skyldiga att tillhanda hålla. 
Med neddragningen skulle 
ingen SVA-undervisning kan 
bedrivas trots att vi har 
elever som är berättigade 
till detta.  

Motsättningar mellan 
elever riskerar att öka pga 
avsaknad av språk- och 
kultursstöd. Kontakt med 
vissa vårdnadshavare blir 
kraftigt försämrad, 
tolkkostnader kommer öka 
och kvaliteten på kontakten 
blir sämre.  

Lägre möjlighet till att 
tillhandahålla särskilt stöd 
åt alla elever som behöver. 
Skolinspektionsanmälningar 
kan bli en konsekvens av 
detta.  
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Indragen resurs 
bunden till elever 

F-3 Elevassistent (1-2 
heltider) 

Elever riskerar att försvinna 
eftersom de vandrar iväg 
utan att veta hur de ska 
hitta tillbaka. Saknar språk 
för att be om hjälp.  

Elever riskerar att råka ut 
för allvarlig skada genom t 
ex springa ut i väg eller 
framför tåg.  

Elever riskerar att lida 
allvarliga men genom att t 
ex inte komma ihåg 
toalettbesök eller klara av 
matsituationer.  
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Konsekvensanalys - Stocksätterskolan 

Planerad ändring1 Plats för 

förändring2 

Arbetstagare som 

påverkas3 

Risker 4 Föreslagen åtgärd5 Åtgärdande6 Personalens medverkan7 

Ja Nej (till handlingsplan, datum) 

Ingen elev kan läsa 
enligt prioriterad 
timplan. 

Ingen elev får stöttning 
i förberedelsegreupp. 

Det tar längre tid för 
nyanlända att lära sig 
svenska. Lägre 
måluppfyllelse. 

Elever med begränsad 
skolbakgrund får inte 
stöttning på sin nivå i 
ämnesundervisningen. 

Elever läser enligt prioriterad 
timplan vid behov. Nyanlända 
elever har mer svenska under 
ett år istället för annat ämne. 

Nyanlända elever får stöttning 
delar av skoldagen i vissa 
ämnen utifrån behov i 
förberedelsegrupp.   

Inga vikarier på skolan Ökad stress hos 
personalen. Om man inte 
har fast vikarie att erbjuda 
och det kommer många 
olika in i verksamheten 
sjunker tryggheten och 
kvaliteten på 
undervisningen.  

Fast vikarie på skolan under 
skoltid.  

1 Här beskrivs den planerade förändringen. 
2 Här beskrivs var förändringen planeras ske, dvs. t.ex. viss lokal, viss befattning eller viss avdelning. 
3 Här anges vilka arbetstagare som påverkas av förändringen. 
4 Här anges vilka risker för ohälsa eller olycksfall som förändringen kan tänkas medföra. 
5 Här anges eventuella åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. 
6 Här anges om de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Om svaret är nej bör åtgärden föras över till en handlingsplan. 
7 Här anges på vilket sätt personalen har medverkat i konsekvensanalysen. 
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Praktisk estetiska 
ämnen läses i helklass. 

Större klasser. 

Salarna i slöjd, musik och 
hem- och 
konsementkunskap är inte 
anpassade efter detta. 
Eleverna får inte stöttning 
i samma utsträckning som 
tidigare. Måluppfyllelsen 
sjunkar. 

Lägre trygghet. Lägre 
måluppfyllelse.  

Lärare upplever ökad 
arbetsbelastning och 
stress.   

Fortsatt undervisning i 
halvklass. 

Klassindelning anpassad efter 
elevunderlaget.   

Ingen resurs i engelska Fortsatt låg måluppfyllelse 
i engelska. Ingen stöttning 
till elever som läser 
engelska som 
nybörjarspråk.  

Resurs i engelska, där de som 
läser engeska som 
nybörjarspråk kan få 
undervisning på sin nivå.  
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Minskad resurs till 
modersmålsenheten 

Inte tillräckliga möjligheter 
att erbjuda 
studiehandledning utifrån 
elevernas behov. Lägre 
måluppfyllelse. Lägre 
trygghet.  

Inget it-stöd till 
modersmålsenheten ger 
lägre kvalitet och 
begränsade möjligheter till 
kunskapsuppföljning och 
anpassningar.  

Begränsade möjligheter till 
dokumentation av 
åtgärder kopplade till 
nyanlända utifrån att 
elevhälsan saknar 
möjlighet att handleda vid 
extra anpassningar och 
särskilt stöd.  

Modersmålsenheten får ökad 
resurstilldelning, men en 
större del till ledningsresurs 
(chef på mer än 20%). 
Elevhälsa kopplat till 
nyanlända, då stöd till 
nyanlända ur 
elevhälsoperspektiv saknas.  

It-stöd till nyanlända. 

Minskad bemanning på 
fritids 

Färre rastvärdar leder till 
minskad trygghet, då de 
flesta kränkningsärendena 
sker utanför lektionstid.  

Lägre trygghet. 

Begränsad möjlighet till 
rast under dagen för 
personalen. Ökad stress. 
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Berttagande av 
elevresurser till elever 
med 
funktionsvariationer, t 
ex adhd eller autism 

Elever och personal som 
mår dåligt utifrån 
begränsade möjligheter 
att erbjuda en 
undervisning och lärmiljö 
som är anpassad efter 
elevernas behov.  

Minskad upplevelse av 
trygghet utifrån minskade 
möjligheter att möta 
utåtagerande elever.  
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Konsekvensanalys - Folkasboskolan 

Planerad ändring1 Plats för 

förändring2 

Arbetstagare som 

påverkas3 

Risker 4 Föreslagen åtgärd5 Åtgärdande6 Personalens medverkan7 

Ja Nej (till handlingsplan, datum) 

Folkasboskolan är 
tilldelade 34,5 tjänster 
till kommande läsår. 

Folkasboskolan 
F-9

Pedagoger som 
arbetar i våra 
flexenheter. 

Personal kan hamna i 
övertalighet. Elever med 
särskilda behov får inte 
sina behov tillgodosedda, 
vilket de har rätt till enligt 
skollagen 

Utöka grundbemanningen av 
pedagoger med minst 3 
tjänster.  

Ledningsgruppen har varit 
med i arbetet 

Stänga ner våra 
flexenheter 

Folkasboskolan 
2-9

Pedagoger som 
arbetar i 
flexenheterna. 

Skolan har svårare för att 
tillgodose och tillmötesgå 
eleverna med särskilda 
behov som i sin tur leder 
till att måluppfyllelsen 
sjunker. 

Utöka grundbemanningen av 
pedagoger med minst 3 
tjänster. 

Ledningsgruppen har varit 
med i arbetet. 

Inte få ta del av 
socialpedagoger 

Folkasboskolan 
4-9

Att elever i behov av stöd i 
skolvardagen (närvaro, 
mående m.m.) inte får 
extra stöd av trygga vuxna 
som även arbetar mot 
hemmen. De ska givetvis 
även arbeta mot andra 
myndigheter. 

Anställa 2 socialpedagoger 

1 Här beskrivs den planerade förändringen. 
2 Här beskrivs var förändringen planeras ske, dvs. t.ex. viss lokal, viss befattning eller viss avdelning. 
3 Här anges vilka arbetstagare som påverkas av förändringen. 
4 Här anges vilka risker för ohälsa eller olycksfall som förändringen kan tänkas medföra. 
5 Här anges eventuella åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. 
6 Här anges om de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Om svaret är nej bör åtgärden föras över till en handlingsplan. 
7 Här anges på vilket sätt personalen har medverkat i konsekvensanalysen. 
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Brist på speciallärare Folkasbo 7-9 Att elever i behov av 
särskilt stöd inte får 
speciallärarstöd på 7-9. 

Anställa en speciallärare mot 
7-9
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Konsekvensanalys - Fredriksbergskolan och Östansjö skola 

Planerad ändring1 Plats för 

förändring2 

Arbetstagare som 

påverkas3 

Risker 4 Föreslagen åtgärd5 Åtgärdande6 Personalens medverkan7 

Ja Nej (till handlingsplan, datum) 

Minskning av personal 
på fritidshemmet med 
0,19 tjänst. 

Fritidshemmet 
Blommet och Biet 
på 
Fredriksbergskolan 

Fritdspersonalen Klarar inte täcka upp hela 
dagarna. Räcker inte till 
för flera elever med stora 
omsorgsbehov. Lokalerna 
kräver att det är fler 
personal då de behöver 
dela upp barnen i olika 
rum. Personalen är redan 
i dagens situatiopn slitna 
och stressen kommer 
bara att öka om det blir 
mindre resurser.  

Utökning av minst en tjänst.   Kommer ha en 
tjänst mer anställd 
under läsåret utöver 
tilldelning för att kunna 
möta elvernas behov. 

Befintlig fritidspersonal har 
signalerat flertalet gånger 
att det är en ohållbar 
situation redan i dagsläget. 

1 Här beskrivs den planerade förändringen. 
2 Här beskrivs var förändringen planeras ske, dvs. t.ex. viss lokal, viss befattning eller viss avdelning. 
3 Här anges vilka arbetstagare som påverkas av förändringen. 
4 Här anges vilka risker för ohälsa eller olycksfall som förändringen kan tänkas medföra. 
5 Här anges eventuella åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. 
6 Här anges om de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Om svaret är nej bör åtgärden föras över till en handlingsplan. 
7 Här anges på vilket sätt personalen har medverkat i konsekvensanalysen. 
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Minskning av personal i 
Fredriksbergskolan 
med 0,60 tjänst.   

Fredriksbergskolan Alla lärare Elever får inte det stöd de 
enligt Skollagen är 
berättigade till. 
Personalen räcker inte till 
att täcka upp och möta 
alla elevers behov. Vi har 
flera elever som behöver 
förstärkt vuxenstöd under 
större delen av dagen. 
Flera elever kommer ha 
svårt att nå 
kunskapskraven. 

Ökning av minst en tjänst 
men önskvärt med två 
tjänster. 

  Kommer ha en 
tjänst mer anställd 
under läsåret utöver 
tilldelning för att kunna 
möta elevernas behov.  

Personalen har varit 
delaktig genom samtal och 
genom att de har fått 
lämna in tankar inför 
höstensorganisation 
skriftligt till ledningsgrupp. 

Minskning av personal 
på fritidshemmet på 
Östnasjö skola med 
0,14 tjänst. 

Östansjö skolas 
fritidshem 

All fritidspersonal Klarar inte täcka upp hela 
dagarna. Räcker inte till 
för elever med stora 
omsorgsbehov, bland 
annat diabetes. Lokalerna 
kräver att det är fler 
personal då de behöver 
dela upp barnen i olika 
rum. Personalen är redan 
i dagens situatiopn slitna 
och stressen kommer 
bara att öka om det blir 
mindre resurser.    

Utökning av en tjänst.   Kommer ha en halv 
tjänst anställd utöver 
tilldelning. 

Befintlig fritidspersonal har 
signalerat flertalet gånger 
att det är en ohållbar 
situation redan i dagsläget. 

Ökning av tjänst på 
Östansjö skola med 
0,71 tjänst  

Östansjö skola Alla lärare Tacksamt med en 
utökning av tjänst men 
det räcker inte till att 
möta alla elevers behov. 
Har flera elever med stort 
behov av förstärkt 
vuxenstöd, bland annat 
en elev med diabetes.   

Utökning av en tjänst.   Kommer ha en halv 
tjänst anställd utöver 
tilldelning. 

Personalen har varit 
delaktig genom samtal och 
genom att de har fått 
lämna in tankar inför 
höstensorganisation 
skriftligt till ledningsgrupp. 
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Konsekvensanalys - Sköllersta skola 

Planerad ändring1 Plats för 

förändring2 

Arbetstagare som 

påverkas3 

Risker 4 Föreslagen åtgärd5 Åtgärdande6 Personalens medverkan7 

Ja Nej (till handlingsplan, datum) 

Tilldelning 
tjänster/budget 

Sköllersta 
skola 

Lärare, fritidspedagoger Hög arbetsbelastning 

- Utökad tid att stötta upp
oh arbetar förebyggande i
klasser och på raster.

- Utför uppgifter som
ligger utanför det
ordinarie uppdraget.

Minskad kvalitet i 
undervisningen och 
generellt verksamheten 

- Minskade möjligheter att
till måluppfyllelse

- Svårt att hinna
genomföra pedagogiska
kartläggningar och
obligatorisk
dokumentation inom
rimlig tid.

Utökad tjänstetilldelning 
(bibass + 
grundbemanning) 

1 Här beskrivs den planerade förändringen. 
2 Här beskrivs var förändringen planeras ske, dvs. t.ex. viss lokal, viss befattning eller viss avdelning. 
3 Här anges vilka arbetstagare som påverkas av förändringen. 
4 Här anges vilka risker för ohälsa eller olycksfall som förändringen kan tänkas medföra. 
5 Här anges eventuella åtgärder för att eliminera eller minska riskerna. 
6 Här anges om de föreslagna åtgärderna har vidtagits. Om svaret är nej bör åtgärden föras över till en handlingsplan. 
7 Här anges på vilket sätt personalen har medverkat i konsekvensanalysen. 
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Tilldelning 
tjänster/budget 

Sköllersta 
skola 

Elever Uppfyller inte kraven i 
barnkonventionen: 

 "Vid alla beslut som rör 
barn ska i första hand 
beaktas vad som bedöms 
vara barnets bästa" 

 Uppfyller inte skollagen 
kap 3:  

"Alla barn och elever i 
samtliga skolformer och i 
fritidshemmet ska ges den 
ledning och stimulans som 
de behöver i sitt lärande 
och sin personliga 
utveckling för att de 
utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som 
möjligt enligt 
utbildningens mål. Elever 
som till följd av en 
funktionsnedsättning har 
svårt att uppfylla de olika 
kunskapskrav eller 
kravnivåer som finns ska 
ges stöd som syftar till att 
så långt som möjligt 
motverka 
funktionsnedsättningens 
konsekvenser" 

Ökar risken för otrygghet 
på raster  

Elever garanteras inte en 
kvalitativ undervisning och 
fritidsverksamhet efter de 

Utökad tjänstetilldelning 
(bibass + 
grundbemanning) 

- Utökat behov av en
speciallärare

- Även om det blir en liten
ökning av kurator och
specialpedagog är behoven
större än den aktuella
tilldelningen.
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nationella krav som ställs 
på dem. 

- Minskade möjligheter att
genomföra anpassningar i
undervisningen och
lärmlijön.

- Minskade möjligheter till
måluppfyllslse (Se TEMA
4).

Minskade möjliheter att 
nå nämnmålen. 

- Elever med
åtgärdsprogram får inte
det stöd som de har rätt
till för att nå
kunskapskraven

- De elever i som har svårt
med det sociala samspelet
i flertalet klassen får inte
det stöd som de har rätt
till.

Tilldelning 
tjänster/budget 

Sköllersta 
skola 

Lärare, fritidspedagoger Ökar risken för olyckor 
och tillbud på 
arbetsplatsen 

Ökar risken för 
anmälningar till 
skolinspektionen 

Ökar risken att inte få ut 
sin rast och kunna ta paus 
i sitt arbete.  

Utökad tjänstetilldelning 
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Minskad tilldelning 
tjänster/budget 

Sköllersta 
skola 

Fritidsverksamheten/fritids 
pedagoger 

Ökar risken för konflikter, 
tillbud och olycksfall, med 
utgångspunkt i elevers olik 
föutsättningar och behov 
som inte kan garanteras 
med en låg 
personaltäthet. En stor 
risk är tidigt på 
morgonfritids och sen 
eftermiddag när en 
pedagog kan vara helt 
själv i verksamheten. 

En minskad tilldelning 
leder till en ökade 
kostnader för vikarier för 
att kunna säkerställa att 
pedagogerna får ut sin 
semester och att kunna 
täcka upp i verksamheten 
under lovdagar och 
kutdagar.  

Utökad tjänstetilldelning 
(bibass +  
grundbemanning) 

Tilldelning 
tjänster/budge 

Sköllersta 
skola 

Verksamhet/elevunderlag Många elever väljer att 
byta skola mellan årskurs 
5 till årskurs 6, med 
utgångspunkt att 
vårdnadhavare inte 
känner förtroende för 
arbetsmiljön och kvaliten 
på Folkasboskolan. Dessa 
lämnar redan till årskurs 6 
till Kunskapsskolan, för att 
de har blivit "garanterade 
en plats i årskurs 7 om de 
redan börjar i årskurs 6" 

Utökat samarbete eller 
utökat rektorsområde för 
Sköllersta skola och 
Folkasboskolan för att kunna 
skapa goda förutsättningar 
för att planera upp en 
verksamhet som bidrar till 
att elever stannar kvar i 
kommunen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 37 - Samlad skoldag 
(20/BIN/90)

Ärendebeskrivning 
Under slutet av 2020 fattade bildningsnämnden beslut om att införa samlad skoldag i 
samtliga skolor som en del i arbetet med att höja måluppfyllelsen bland kommunens elever. 
Beslutet var inte nog förankrat och mötte ett motstånd bland lärare och rektorer som inte 
anser att beslutet kommer att leda till ökad måluppfyllelse och förbättrad kvalitet.
 Förvaltningen har tillsammans med rektorerna utrett frågan vidare för att skapa en 
helhetsbild över både möjligheterna och svårigheterna som finns kring fattat beslut och även 
varit i kontakt med Skolverket och SKR för rådgivning i ärendet. Utifrån fördjupad utredning 
föreslås nämnden upphäva tidigare fattat beslut.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 37 2021) 
Jonas Bergman Wallin informerar om arbetet kring att införa samlad skoldag. Det arbetet 
har resulterat i förslag till beslut, att upphäva beslutet att införa samlad skoldag.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Ärendet har väckt starkt motstånd bland 
kommunens lärare, vilket är en av anledningarna till att beslutet föreslås upphävas. Ärendet 
diskuteras därefter av nämnden.

Oscar Lundqvist (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

Ulrika Björklund (M) anför att koalitionen är beredda att yrka bifall till beslutet. Ulrika 
meddelar att hon har för avsikt att inkomma med ett särskilt yttrande samt att beslutet 
förtydligas med att det står obligatorisk samlad skoldag.

Oscar Lundqvist (SD) meddelar också att han har för avsikt att inkomma med ett yttrande.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget, där ordet obligatorisk läggs till.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att upphäva beslutet om att införa obligatorisk samlad skoldag.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Samlad skoldag

Paragrafen är justerad

Page 139 of 213



Särskilt yttrande 

gällande beslut i frågan om obligatorisk samlad skoldag vid bildningsnämnd 20/4 2021 

Först en bakgrund. Den 27 oktober 2020 kom ärendet om en samlad skoldag upp på nämndens 

agenda. I den ärendebeskrivning vi delgavs stod att läsa: En samlad skoldag innebär att verksamhet 

anordnas även under de delar av skoldagen som inte upptas av lektioner eller annan verksamhet som 

ska förekomma enligt läroplan eller av raster och måltider. Huvudman bestämmer om verksamheten 

ska vara obligatorisk eller frivillig för eleverna. Huvudman beslutar även om omfattning och 

utformning av den samlade skoldagen. Effekten av att införa en samlad skoldag är att alla elever på 

en enhet eller ett stadie har samma start och sluttid, ofta genomförs samlad skoldag även så att 

skoldagen startar och slutar samma tid alla dagar i veckan. En fördel med samlad skoldag är att man 

lättare och effektivare kan planera och samordna skolskjutsar med endast en gemensam avgång för 

alla elever från förskoleklass till åk 6. Samlas skoldag möjliggörs ofta genom samverkan mellan skola 

och fritidshem. En fördel är även att läxläsning och annat stöd kan struktureras utifrån den samlade 

skoldagen. Bildningsförvaltningen gör nu en upphandling av skolskjuts. En faktor som kan påverka 

skolskjutskostnaderna är antal turer som körs. Samlad skoldag innebär färre turer.  

Barnkonsekvensanalys är utförd.  

Under samma nämndmöte framkom följande information: 

Många väljer idag bort sitt modersmål. Det kan vi nu lägga in på denna extra tid. Eller 

kulturskola. Eller stödundervisning för nyanlända. Eller läxläsning. Obligatorisk läxläsning under 

skoldag. Extra resurser under samlad skoldag tas från befintliga lärares planeringstid. Således blir det 

ingen merkostnad. Vi har bara haft lösa diskussioner med rektorerna, men det är alltid så att det 

kommer finnas föräldrar som har andra åsikter och synpunkter och klagomål. Vilken förändring vi än 

gör så kommer vi få en viss opinion från vissa föräldrar och vissa lärare.  

På frågan om hur man tänker använda denna extra tid på ett bra sätt för lågstadiet som inte har läxor 

i samma utsträckning, fick vi svaret att redan idag är 85% av eleverna inskrivna i vår 

fritidsverksamhet.  

Vidare kom frågan om huruvida det således är att anse som ett obligatoriskt fritids, vilket gav svaret 

att så var inte fallet, tiden skulle ge möjlighet till allt från studiehandledning, läxläsning, 

modersmålsundervisning, kulturskola. Man skulle erbjuda ett brett utbud under denna tid, där alla 

omfattas. En dryg timma längre skoldag för alla i åk 1 skulle det bli fick vi veta, där de som är 

nyanlända kunde få mera SVA, eller läxläsning, eller kulturskola. Beroende på vad eleven behöver.  

Vi lyfte frågan om en individuell bedömning skulle kunna innebära att en elev istället får gå hem efter 

ordinarie lektionstid istället för att stanna på samlad skoldags extra timma, om det bedöms vara det 

bästa för just det barnet. Svaret vi fick var nekande, det skulle vara en gemensam sluttid. 

Vi påpekade att det blir svårt att individanpassa, med så många elever med olika behov, men samma 

antal lärare, samt att det nog visserligen kan vara bra med besparingen på skolskjutsar, men 1h 

längre skoldag/elev måste väl ändå kräva mer personal? Svaret var återigen nekande, med 

förklaringen att lärarna inte fyller sin tid idag, men nu kommer kunna använda hela sin arbetstid.  

Det uppkom också en fråga om huruvida vi binder oss vid dessa sluttider med skolskjutsar under hela 

avtalstiden på sju år om vi fattar beslutet om samlad skoldag. Svaret var att avtalet går att förändra 

varje läsår. 
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Koalitionen gav då beskedet att vi var beredda att prova en samlad skoldag och utvärdera efter en 

termin, under villkoret att det skulle vara frivilligt inte obligatoriskt. 

Ärendet slutade i att S och SD röstade för en OBLIGATORISK samlad skoldag. Koalitionen röstade för 

en FRIVILLIG samlad skoldag. Votering begärdes. Efter rösträkning kunde konstateras att S och SD 

hade vunnit. Koalitionen reserverade sig till förmån för sitt förslag.  

 

Inför dagens nämndmöte, 20 april 2020, står flertal påståenden att läsa i handlingarnas 

ärendebeskrivning för ärende fem, som vi inte alls känner igen från ärendebeskrivningen och den 

information vi fick vid beslutet som togs om obligatorisk samlad skoldag i oktober 2020:  

”Det ursprungliga målet med samlad skoldag var att ge eleverna förbättrade förutsättningar att nå en 

högre måluppfyllelse” 

”Utökad undervisningstid” 

”Gällande undervisningen i modersmål minskar ett sammanpressat schema möjligheten att erbjuda 

modersmålsundervisning under skoldagen vilket leder till att dessa elever får längre dagar och 

därigenom minskar likvärdigheten för de elever som omfattas” 

”En undervisning som läggs efter skoldagens slut kan innebära trötta elever och konkurrerande 

fritidsaktiviteter. Om undervisningen dessutom läggs efter att skolskjutsen gått hem påverkar det 

ytterligare möjligheten för flera elever att deltaga” 

”Om elever i förskoleklass-åk 2 ska ha utökad undervisningstid från kl 13-14, oavsett ämne, leder det 

till ökat behov av lärarresurser” 

”Utökad undervisningstid för yngre åldrar påverkar även kvalitén i fritidshemmen. Den 

sammanhållna tiden att arbeta med läroplansmålen för fritidshemmen begränsas och kvalitén på 

fritidshemmens aktiviteter försämras”   

Sammantaget kan vi konstatera att det är glädjande att S och SD slutligen kommer fram till att en 

påtvingad samlad skoldag inte är lämpligt, och att koalitionens bedömning vid 

nämndsammanträdet i oktober var korrekt. Däremot tycker vi det är olyckligt att det lämnas 

motsägelsefull information i ärendet.  

Härmed bifaller vi liggande förslag om att upphäva beslutet om införandet av en obligatorisk 

samlad skoldag.  

20 april 2021 

Ulrika Björklund (M) 

Emelie McQuillan (M) 

Laura Hedlund (C) 

Martin Pettersson (KD) 
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Samlad skoldag

§ 37

20/BIN/90
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3
Datum: 2021-04-01 Dnr:20/BIN/90 

Samlad skoldag

Ärendebeskrivning 
Under slutet av 2020 fattade bildningsnämnden beslut om att införa samlad skoldag i samtliga skolor 
som en del i arbetet med att höja måluppfyllelsen bland kommunens elever. Beslutet var inte nog 
förankrat och mötte ett motstånd bland lärare och rektorer som inte anser att beslutet kommer att 
leda till ökad måluppfyllelse och förbättrad kvalitet.
   Förvaltningen har tillsammans med rektorerna utrett frågan vidare för att skapa en helhetsbild över 
både möjligheterna och svårigheterna som finns kring fattat beslut och även varit i kontakt med 
Skolverket och SKR för rådgivning i ärendet. Utifrån fördjupad utredning föreslås nämnden upphäva 
tidigare fattat beslut.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att upphäva beslutet om att införa samlad 
skoldag.

Utredning av ärendet 
Undervisningstiden i grundskolan regleras i skollag och skolförordning. Skollagen anger att den totala 
undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska vara minst 6 890 timmar (10 kap 5§). Den 
obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i 
förskoleklassen och de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag (7 kap 17 §). I skolförordningen 
anges att huvudmannen har möjlighet att besluta om ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden (9 kap 3 §) men ska rådgöra med rektor kring hur undervisningstiden 
bör fördelas mellan årskurserna (9 kap 4 §). Alla skolor ska undvika håltimmar när de lägger sina 
scheman. Det är för att alla elever ska få så sammanhållna skoldagar som möjligt (3 kapitlet 4 § 
skolförordningen). Skollagstiftningen anger inte hur långa lektionerna eller rasterna ska vara, det är 
skolans rektor som bestämmer hur lång tid som ska avsättas för olika inslag under skoldagen samt 
när skoldagen ska börja och sluta. Alla elever har rätt till en god arbetsmiljö som präglas av trygghet 
och studiero. En grundregel i skollagstiftningen är också att all utbildning som rör barn ska ha barnets 
bästa som utgångspunkt. 
(2 kapitlet 9-10 §§ skollagen, 1 kapitlet 10 § skollagen och 5 kapitlet 3–4 §§ skollagen)

Internationella studier har visat att det finns ett samband mellan utökad undervisningstid och 
förbättrade kunskapsresultat. OECD har påvisat att Sverige ligger under genomsnittet i 
internationella jämförelser vad gäller undervisningstid. Ur ett nationellt perspektiv undersökte 
Skolkommissionen frågan med en slutrapportering under 2017 “Samling för skolan. Nationell strategi 
för kunskap och likvärdighet”. Skolkommissionen kom fram att en utökad skoldag med ytterligare en 
timma om dagen för de yngre eleverna skulle kunna ha gynnsamma effekter men att det inte var 
möjligt att genomföra på nationella nivå utifrån bristen på legitimerade lärare.

Det ursprungliga målet med samlad skoldag var att ge eleverna förbättrade förutsättningar att nå en 
högre måluppfyllelse. Beslutet om samlad skoldag ger olika effekter för olika årskurser utifrån att 
timplanen varierar i omfattning. De yngre eleverna har mindre garanterad undervisningstid i 
timplanen medan de äldre eleverna har en högre garanterad undervisningstid. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 3
Datum: 2021-04-01 Dnr:20/BIN/90 

Varje rektor har, tillsammans med sin personal, analyserat eventuella risker och konsekvenser av att 
införa en samlad skoldag. Nedan följer en sammanställning av de risker som de identifierat.

I dagsläget går eleverna i förskoleklass till årskurs två fram till kl 13 varje dag. Om deras dag ska 
förlängas till kl 14 behöver undervisningstiden utökas med ca 45-50 min per dag. Rektorerna 
återkopplar att oavsett inom vilket ämne den utökade undervisningstiden förläggs så kommer det 
leda till ett ökat behov av lärarresurser för att kunna erbjuda ett kvalitativt innehåll. Beräkningar 
visar att utökad undervisningstid ökar med ca 1100-1200 minuter per skola vilket leder till ett behov 
av ca en lärare ytterligare per skolenhet. Rektorer och lärare lyfter även en oro kring de elever som 
redan i dagsläget har svårt att orka en hel skoldag samt att risken för försämrad kvalitet i 
undervisningen ökar liksom risken för konflikter då eleverna är trötta. Utökad undervisningstid för 
yngre åldrar påverkar även kvaliteten i fritidshemmet. Den sammanhållna tiden att arbeta med 
läroplansmålen för fritidshemmet begränsas och kvaliteten på de aktiviteter som fritidshemmet kan 
erbjuda barnen kan påverkas negativt.

För eleverna i mellanstadiet påverkar nämndbeslutet eleverna i åk 6 i störst omfattning. I dagsläget 
varierar skoldagens längd för eleverna i årskurs 6 inom kommunens skolor. Flera av skolorna har 
svårt att rymma den garanterade undervisningstiden för årskursen inom 6 timmar. Faktorer som 
spelar in, varierar på de olika skolenheterna men är bland annat resetiden för undervisning i 
moderna språk. Ett alternativ som diskuterats är att erbjuda moderna språk via fjärrundervisning. 
Detta har testats under delar av nuvarande läsår utifrån coronapandemin. Trots att 
fjärrundervisningen innebär minskade resetider för en stor andel av eleverna är rektorerna eniga i att 
fjärrundervisningen inneburit försämrad kvalitet i undervisningen och att möjligheten att möta 
elevernas individuella behov av extra anpassningar minskar. Fjärrundervisningen innebär också ett 
ökat behov av lokaler i den egna verksamheten vilket är ett problem i några av skolorna samt utökat 
behov av lärarresurser eftersom det förutom den lärare som genomför fjärrundervisningen också 
kräver lärare på plats i klassrummet tillsammans med eleverna.  Gällande undervisningen i 
modersmål minskar ett sammanpressat schema möjligheten att erbjuda modersmålsundervisning 
under skoldagen vilket leder till att dessa elever får längre dagar och därigenom minskar 
likvärdigheten för de elever som omfattas. I en utredning som gjordes under 2019 (SOU 2019:18) 
fastslås att det finns samband mellan deltagande i modersmålsundervisning och behörighet till 
gymnasieskolans nationella program i bemärkelsen att de elever som deltar i 
modersmålsundervisning uppnår bättre studieresultat. Vidare slår utredningen fast att en av de 
faktorer som starkast påverkar elevernas vilja att delta i modersmålsundervisningen, ämnets status 
och även likvärdigheten är att undervisningen anordnas utanför den garanterade undervisningstiden. 
En undervisning om läggs efter skoldagens slut kan innebära trötta elever och konkurrerande 
fritidsaktiviteter. Om undervisningen dessutom läggs efter att skolskjutsen gått hem påverkar detta 
ytterligare möjligheten för flera elever att delta.

För eleverna i högstadiet lyfts aspekten kring att alla elever har rätt till en god arbetsmiljö som 
präglas av trygghet och studiero. På Transtenskolan har ett aktivt arbete pågått under hösten för att 
minska antalet kränkningsärenden. En del i detta har varit att sprida ut start- och sluttider samt 
raster och lunch under dagen för att minska antalet elever som möts under skoldagen. Förmodade 
konsekvenser vid en återgång till mer sammanhållna tider för eleverna i högstadiet är att antalet 
konflikter och kränkningsärenden ökar.
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Mot bakgrunden av att det är rektor som äger rätten att besluta när skoldagen ska starta och sluta 
och hur upplägget under dagen ska se ut utifrån obligatorisk timplan och garanterad undervisningstid 
föreslår förvaltningen att beslutet upphävs.

Fortsatta samtal behöver föras mellan skolledning och nämnd kring hur kvaliteten i undervisning ska 
förbättras för att elever i Hallsbergs kommun ska nå en ökad måluppfyllelse.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Jenny Stenmark

Tf. förvaltningschef Utvecklingskoordinator

Bilagor
Barnkonsekvensanalys av beslutet om samlad skoldag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 38 - Ansökan ur sociala investeringsfonden 
(21/BIN/179)

Ärendebeskrivning 
BIF och SAF har gjort en gemensam ansökan till sociala investeringsfonden för att återuppta 
arbetet kring barn och familjer. Genom att arbeta med tidiga riktade insatser till elever som 
har oroande frånvaro och deras vårdnadshavare, kunna öka närvaron i skolan och på sikt 
bidra till ökad delaktighet i samhället och framtida hälsa.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 38 2021) 
Jonas Bergman Wallin informerar om ärendet. Tidigare frånvaroprojekt har avslutats. Nu 
konkretiseras vilka elever som ska ingå i insatsen. Insatsen riktas till alla kommunens skolor 
och kommer att gälla elever i skolår 5-8.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Det har gjorts en ny ansökan för att förtydliga 
projektet, vilka elever som kan ingå, arbetssätt samt att det upprättas en arbetsgrupp och en 
styrgrupp.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden tar ansökan och informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ansökan ur sociala investeringsfonden
 Ansökan sociala investeringsfonden 2021

Paragrafen är justerad
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Ansökan ur sociala investeringsfonden

§ 38

21/BIN/179
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Ansökan ur sociala investeringsfonden

Ärendebeskrivning 
BIF och SAF har gjort en gemensam ansökan till sociala investeringsfonden för att återuppta arbetet 
kring barn och familjer. Genom att arbeta med tidiga riktade insatser till elever som har oroande 
frånvaro och deras vårdnadshavare, kunna öka närvaron i skolan och på sikt bidra till ökad 
delaktighet i samhället och framtida hälsa.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden tar ansökan och informationen till handlingarna.

Ärendet 
Skolfrånvaro är en stor utmaning för vår kommun. Vi har en stor grupp elever som har en oroande 
frånvaro som är alldeles för hög, men som fortfarande har en kontakt med skolan. Projektets 
målgrupp är de elever som har en begynnande frånvaro, tanken är att tidiga insatser ska kunna 
förändra situationen snabbt för våra elever till det bättre med mer närvaro i skolan, och med högre 
måluppfyllelse som resultat.

En säker prediktor för framtida hälsa är måluppfyllelse i skolan, d v s gymnasiebehörighet.  För 
många av våra elever som har en begynnande problematik kring närvaron i skolan i åk 5-8 blir 
måluppfyllelsen och framtida gymnasiebehörigheten lidande, vilket enligt forskning gör att dessa 
elever hamnar i stor risk för framtida fysisk och psykisk ohälsa. 

Effekter på kort sikt är högre måluppfyllelse för enskilda elever och därmed en högre 
gymnasiebehörighet, samt en bättre självupplevd hälsa. Andra effekter på kort sikt är att 
vårdnadshavare upplever sig stärkta i sitt föräldraskap, och i sin tur får en högre tilltro till sin 
föräldraförmåga. Detta kan även bidra till en bättre psykisk och fysisk hälsa hos föräldrarna. 

Utifrån en barnkonsekvensanalys visar det är ansökan ligger i enlighet med barnets bästa.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen 

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Madelene Wistrand

Tf. förvaltningschef Verksamhetschef elevhälsan

Bilagor
Ansökan Sociala investeringsfonden
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Hallsbergs kommun
Hemsida
www.hallsberg.se

E-post Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

Fax

Sida
1(5)

Datum
2021-03-23

 
 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen/ 
Bildningsförvaltningen

Ansökan ur Hallsbergs kommuns sociala 
investeringsfond

Projektnamn
Samverkansteam

Projektledare
Maria Lidberg, enhetschef IFO

Syfte
Genom att arbeta med tidiga riktade insatser till elever som har oroande frånvaro 
och deras vårdnadshavare, kunna öka närvaron i skolan och på sikt bidra till ökad 
delaktighet i samhället och framtida hälsa. 

Minska antalet anmälningar, öka ansökningar och insatser på hemmaplan. 

Målgrupp och dess identifiering
Den primära målgruppen är familjer där barnet har en begynnande oroande 
frånvaro. För att tydliggöra vilken målgrupp insatserna riktar sig till finns vissa 
urvalskriterier: 

 Eleven går i åk 5-8 i Hallsbergs kommun. 

 Eleven befinner sig på steg 3 i Rutin för ökad skolnärvaro: Över 10% 
oanmäld frånvaro under en månad, fortsatt återkommande anmäld 
frånvaro under två månader eller annan oroande frånvaro.

 Eleven har inte pågående insatser från Individ och Familjeomsorgen eller 
Barn och ungdomspsykiatrin. 

 Eleven har en begynnande psykisk ohälsa eller risk för att utveckla psykisk 
ohälsa. 
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2021-03-23

 
 

Sida
2(5)

Metod
Metoden kommer att anpassas utifrån behov, men kommer att ha några 
grundpelare: 

Insatsen är frivillig. 

Innefattar en kartläggning av familjens behov. 

Består av motivationsarbete. 

Grundar sig på ett systemteoretiskt perspektiv.

Insatsen består av föräldrastöd, men barnet/eleven är i högsta grad delaktig. 

Gruppverksamhet kan förekomma, riktat till föräldrar i målgruppen. 

Om behov finns genomföra grupper med elever.

Projektdelaktighet internt
En viktig aspekt av projektet är att stärka samverkan mellan socialförvaltningen 
och bildningsförvaltningen. 

Styrgruppen består av områdeschef för IFO, enhetschef på IFO, verksamhetschef 
för elevhälsan, biträdande skolchef i Bildningsförvaltningen och förvaltningschef 
för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsgruppen består av rektor på Folkasboskolan, samt rektor på 
Transtenskolan, kurator på Folkasboskolan, kurator på Transtenskolan, enhetschef 
på IFO, sakkunnig socialsekreterare samt projektanställda: familjecoacher. 

Projektdelaktighet externt
Samverkan externt utanför kommunen är inte aktuellt förutom eventuellt i vissa 
enskilda fall. Däremot kommer de anställda inom projektet samverka med 
elevhälsa på skolan, Familjeteamet inom IFO, samt handläggare på IFO.

Projektperiod
Augusti 2021 – December 2023

Projektkostnad och dess fördelning över tid
Typ av kostnad Ht 2021 2022 2023

Anställningar; lön 600 tkr 1,2 mkr 1,2 mkr

Kompetensutveckling 20 tkr

Material, ink 
dator/telefon

20 tkr 10 tkr 10 tkr
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3(5)

Allmänna 
omkostnader (enligt 
ekonomisk 
beräkningsschablon); 

Inkl. möbler, hyra 
och OH-kostnader

30 tkr 60 tkr 60 tkr

Externa tjänster; 

Handledning

Föreläsare, tolkar 
osv.

20 tkr 60 tkr 60 tkr

Resor; Bil och bränsle 70 tkr 70 tkr 70 tkr

Bedömda sociala effekter och när dessa väntas uppnås
Skolfrånvaro är en stor utmaning för vår kommun. Vi har en stor grupp elever som 
har en oroande frånvaro som är alldeles för hög, men som fortfarande har en 
kontakt med skolan. Projektets målgrupp är de elever som har en begynnande 
frånvaro, tanken är att tidiga insatser ska kunna förändra situationen snabbt för 
våra elever till det bättre med mer närvaro i skolan, och med högre måluppfyllelse 
som resultat.

En säker prediktor för framtida hälsa är måluppfyllelse i skolan, d v s 
gymnasiebehörighet.  För många av våra elever som har en begynnande 
problematik kring närvaron i skolan i åk 5-8 blir måluppfyllelsen och framtida 
gymnasiebehörigheten lidande, vilket enligt forskning gör att dessa elever hamnar 
i stor risk för framtida fysisk och psykisk ohälsa. 

Effekter på kort sikt är högre måluppfyllelse för enskilda elever och därmed en 
högre gymnasiebehörighet, samt en bättre självupplevd hälsa. Andra effekter på 
kort sikt är att vårdnadshavare upplever sig stärkta i sitt föräldraskap, och i sin tur 
får en högre tilltro till sin föräldraförmåga. Detta kan även bidra till en bättre 
psykisk och fysisk hälsa hos föräldrarna. 

Av erfarenhet från tidigare projekt så visade det sig vara positivt att enskilda 
individer och familjer fick en mellanlänk i form av familjebehandlarna mellan 
aktörerna i projektet och de kunde därför tillsammans arbeta framåt med de som 
de mötte i uppdraget med stor framgång. Elever och familjer upplevde det som 
mycket positivt att en vuxen person hjälpte dem utifrån deras förutsättningar och 
situation utan skuld, krav och stress och eleverna blev bemötta i deras känslor och 
mående. Oftast ser skolan ett problem och föräldrarna ett annat problem, och där 
emellan sitter oftast eleven med svaret. Projektet bidrog till att kunna lyfta fram 
elevernas åsikter och det verkliga problemet till ytan och utifrån det skapades rätt 
förutsättningar att jobba framåt. Familjebehandlarna upplevde att de hade tiden 
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som skolpersonalen saknade för att kunna möta eleven där de befann sig, även i 
hemmet. De som arbetade i projektet ansåg även att en framgångsrik del av 
projektet var föräldragrupperna som de arrangerade. Föräldragrupperna bidrog 
till att föräldrar fick stöd i sina frågor och tankar gällande frånvaro samt andra 
ämnen. Föräldrarna kände sig bekräftade i vad de redan idag gjorde i vardagen, 
men fick också nya tankar och idéer gällande hur de kunde hantera vissa 
situationer. Ett annat positivt resultat med föräldragrupperna var att föräldrarna 
blev mer delaktiga i skolan och upplevde att de befann sig i ett sammanhang i 
skolan. 
Ytterligare något positivt som projektet medförde var att familjebehandlarna 
kunde se utvecklingsområden i arbetet på skolan från ett utomstående perspektiv 
och det generade i att pedagoger på skolan fick ett ökat intresse för arbetet kring 
frånvaro på skolan. 

Effekter på längre sikt, efter ca 5 år, är att vi har fler elever som påbörjar 
gymnasiet och även slutför gymnasiet och på så sätt lägger grunden för en bättre 
fysisk och psykisk hälsa i vuxenlivet. 

Resultat socioekonomisk beräkning 
I rapporten Tjugo Barnavårdsärenden, gjord 2015 av SKL i uppdrag Psykisk hälsa, 
framkommer att ett dåvarande medelvärde på kostnader för ett ärende med 
omfattande insatser från socialtjänst, skola och region, är 2,8 miljoner. Det 
framkommer också att en riskfaktor är frånvaro från skolan, för mer omfattande 
insatser senare. Man uppmärksammar också att risker ofta ses tidigt, men 
insatser som kostar, inte sätts in förrän i tonåren. 

I vilka verksamheter och organisationer sker 
kostnadsminskningar med anledning av projektet
Att tidigt arbeta med elever som har problematik med närvaro, förväntas ge 
direkta kostnadsminskningar i flera verksamheter eftersom man förebygger en 
mer omfattande frånvaro. 

 I skolan, då dessa elever när de får högre frånvaro ofta behöver 
omfattande stöd för att hämta in den kunskap och lärtillfällen de gått 
miste om. 

 Inom IFO, då elever med högre frånvaro anmäls av skolan till 
socialtjänsten och familjen får ibland insatser därifrån. På sikt minskat 
antal placeringar.

 Inom hälso- och sjukvården, då elever med omfattande frånvaro ofta 
remitteras till olika instanser inom hälso- och sjukvården för 
bedömningar och behandling. 
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Hur ska effekterna mätas
Att ett visst antal familjer får ta del av insatsen. 

De elever, där familjer får ta del av insatsen, får en högre närvaro och har ett 
bättre mående. Eleven får fylla i självskattningsformulär. 

En annan effekt är att vårdnadshavare blir stärkta i sitt föräldraskap, detta kan 
mätas genom självskattningsformulär som föräldrar fyller i, i samband med 
insatsen. 

En annan effekt är att anmälningarna till socialtjänsten kring oroande frånvaro, 
blir mer specifika och precisa till att gälla de familjer som behöver mer 
omfattande stöd.

Vid vilka tidpunkter ska mätningen ske
Utvärdering av insatsen, elevens och föräldrars egen upplevelse av sin förmåga, 
mäts löpande i varje enskilt fall. En sammanställning ska lämnas till styrgruppen i 
maj 2022, vid årsskiftet 2022 samt i maj 2023.  

Uppföljning av frånvarostatistik sker i samband med tema 1 och tema 4 (Elever 
som riskerar att inte klara kunskapskraven), enligt bildningsnämndens 
temaredovisning och internkontrollplan, samt i juni och december i samband med 
betygsanalys.  

Antal anmälningar, och deras kvalité, som kommer till IFO följs upp i styrgruppen 
vid samma tidpunkter som statistiken över frånvaro samt måluppfyllelse. 

Styrgruppen ansvarar för att trender och tendenser analyseras och presenteras 
för respektive nämnd.  

Plan för utvärdering/uppföljning/analys
Vid projektets slut december 2023, kommer uppföljningar och utvärderingar 
sammanfattas i en slutrapport som delges respektive nämnder. 

Där kommer även vårdnadshavarnas upplevelser av insatsen och hur den 
påverkat deras föräldraskap finnas med samt elevernas upplevelser av insatsen. 
Även analys av IFOs inkomna anmälningar och hur de påverkats till antal och 
kvalité kommer att sammanställas i slutrapporten.  
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Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 39 - Svar till revisorerna 
(21/BIN/153)

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 kring Samverkan kring 
barn och unga som riskerar att fara illa kommer följande svar från social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 39 2021) 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Under 2020 granskades bildningsförvaltningen och 
social- och arbetsmarknadsförvaltningen angående samverkan kring barn och unga som 
riskerar att fara illa. Förvaltningarna håller för närvarande på att skriva ett övergripande 
samverkansavtal, där det beskrivs hur arbetet för samverkan ska gå till. Ärendet om ansökan 
ur sociala investeringsfonden är en del av samverkan mellan förvaltningarna. 

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Förvaltningarna har gemensamt skrivit en ny 
samverkansplan. Kommunstyrelsen kommer att svara revisorerna då granskningen rör två 
nämnder.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden tar informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse svar till revisorerna
 Granskningsrapport
 Svar till kommunrevisionen Hallsbergs kommun

Paragrafen är justerad
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Datum: 2021-04-01 Dnr:21/BIN/153 

Svar till revisorerna

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 kring Samverkan kring barn och 
unga som riskerar att fara illa kommer följande svar från social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
och bildningsförvaltningen.

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden tar informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 kring Samverkan kring barn och 
unga som riskerar att fara illa kommer följande svar från social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
och bildningsförvaltningen.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin

Tf. förvaltningschef

Bilagor

Svar till revisorerna

Page 156 of 213



Page 157 of 213



Page 158 of 213



Page 159 of 213



Page 160 of 213



Page 161 of 213



Page 162 of 213



Page 163 of 213



Page 164 of 213



Page 165 of 213



Page 166 of 213



Page 167 of 213



Page 168 of 213



Page 169 of 213



Page 170 of 213



Page 171 of 213



Page 172 of 213



Page 173 of 213



Page 174 of 213



Page 175 of 213



Page 176 of 213



Telefon 0582-68 50 00 | Fax 0582-68 50 62 | socialforvaltning@hallsberg.se | www.hallsberg.se

Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg | Besöksadress Västra Storgatan 6-8

Sida
1(3)

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Bildningsförvaltningen

Datum
2021-03-22

 
Dnr 21/BIN/153

Svar till kommunrevisionen Hallsbergs kommun
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020, Samverkan 
kring barn och unga som riskerar att fara illa kommer följande svar från social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen.
Det gemensamma uppdraget/planen på förvaltningsnivå kommer att 
läggas fram under våren 2021.

Verksamhetschef, områdeschef, enhetschef och förvaltningschefer inom både 
social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) och bildningsförvaltningen (BIF) är i 
slutfasen gällande att ta fram en ny gemensam samverkansplan mellan 
förvaltningarna. När den gemensamma grunden är färdigställd kan arbetet med 
att skriva gemensamma riktlinjer utifrån den övergripande planen ske. 

Samverkansplanen är tänkt att svara på hur samverkan ska ske på en 
övergripande nivå och på individnivå. Där ska ingå en plan för hur och när 
regelbundna forum för dialog ska ske kring utvecklingsområden för att arbeta 
förebyggande för att barn inte ska fara illa. 

Forum för dialog behöver skrivas in i den gemensamma planen och i årshjulen för 
respektive förvaltning. Vi behöver under dessa träffar följa upp och utvärdera 
pågående projekt, men också diskutera behov av nya gemensamma insatser. 

Förutom träffar för dialog på övergripande ledningsnivå bör årshjulet även 
innehålla regelbundna träffar med handläggare (SAF) och personal i barn- och 
elevhälsa (BIF). Vid dessa träffar kan samtal ske som på sikt bygger samsyn och en 
ökad tillit mellan förvaltningarna. 

Att skapa samsyn och en ökad tillit är något som aktivt behöver arbetas med i 
olika forum och på olika nivåer i förvaltningarna. Arbetet har påbörjats inom 
projektet tidiga och samlade insatser för barn och unga (TSI) och behöver 
fortsätta på ett systematiskt sätt. I det pågående TSI-projektet finns forum för 
gemensamma utbildningar och samverkansdagar men tyvärr har rådande 
pandemi förhindrat fysiska träffar som först planerades. Inom ramen för TSI-
projektet så gjordes även en enkät med frågeställningar om upplevelse av 
samverkan och känsla av tillit. Denna enkät ska åter skickas ut för att se om 
deltagarna upplever en ökad samverkan när fler träffar anordnas. I en utvärdering 
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gjord september 2020 av Skolverket listas följande slutsatser kring arbetet med 
TSI:

Framgångsfaktorer

 Politisk förankring över mandatperioder.
 Gemensam problembild, samsyn och vilja i verksamheterna.
 Testa i liten skala – följ upp – och ta sedan nästa steg.
 Ta reda på resultatet för barn, unga och föräldrar.

Hinder och utmaningar

 Det tar tid att bygga upp hållbara strukturer för samverkan och 
samordning.

 Organisatoriska glapp uppstår då verksamheterna främst är organiserade 
för att arbeta inom gränser inte över gränser.

 Verksamhetsgemensam uppföljning försvåras av rättslig reglering kring 
behandling av personuppgifter.

När det gäller samtycke i individuella ärenden finns det en del former för detta. Vi 
använder oss av SIP (samordnad individuell plan), men vi behöver bli bättre på att 
genomföra dem på ett korrekt sätt. I vår region kan skolan kalla till SIP, men har 
inte möjlighet att dokumentera dem digitalt i samma system som regionen och 
socialförvaltningen. Detta är en praktisk fråga som vi försöker lösa, men som 
påverkar genomförandet till viss del. Det finns stora utvecklingsområden inom SIP 
som vi är medvetna om och arbetar med, bland annat behov av utbildning till 
mötesledare. 

Vid möte i skola eller socialtjänst, som har samröre med varandra, måste frågan 
om samtycke vara central utgångspunkt för att arbetet ska kunna bedrivas för 
barnets/ungdomens bästa. Vikten av samtycke och förutsättningar för att göra ett 
bra arbete kring barnet/ungdomen bör säkerställas i en rutin på varje förvaltning. 

Barnhälsoteam finns som en pågående professionell samverkansform mellan 
Regionen och olika förvaltningar. Individ- och familjeomsorgen har bland annat i 
samband med terminsstart deltagit med information till elevhälsa och arbetslag 
som ett steg i ökad samverkan. 

Samverkan sker med hjälp av samtycke vid SIP men Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har inte formellt analyserat detta regelbundet och 
det behöver skapas forum för gemensamma analyser av insatser för barn och 
unga. Samverkan som inte sker genom SIP behöver ses över och skapas rutin för. 
Verksamhetschef elevhälsa och enhetschef Barn- och familjeenheten IFO har 
uppdraget att skapa denna rutin. Viktigt att alltid arbeta för samtycke av 
vårdnadshavare för samverkan. 

Det finns pågående samverkansprojekt, exempelvis TSI, där förvaltningarna 
samverkar och det har presenterats för nämnderna. Vi har även pågående 
planering för flera gemensamma projekt för att främja barns hälsa. Exempel på 
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gemensamma projekt är Dans för hälsa och Samverkansprojekt för tidiga och 
förebyggande insatser och dessa planeras lyftas för beslut i båda nämnderna för 
att sedan skickas till KS för beslut. Uppföljning för projekten kommer att ske i 
båda nämnder.

För att kunna följa upp resultat gällande barns behov av insatser i samverkan så 
måste en tydlig struktur skapas för att uppföljning av gemensamma 
samverkansplaner och handlingsplaner sker. Detta behöver förslagsvis planeras in 
i respektive berörda aktörers årshjul.

Jaana Jansson
Förvaltningschef SAF

Jonas Bergman Wallin
Tf. förvaltningschef BIF
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 40 - El Sistema 
(21/BIN/132)

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsutskottet har gett kulturchefen i uppdrag att ta fram ett underlag och 
beskriva projektet El Sistema för att utifrån det kunna ta beslut om projektet kan förlängas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 40 2021) 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Vid senaste kultur- och fritidsutskottet gavs 
kulturchefen i uppdrag att se över El Sistema. Projektet har det senaste finansierats med 
medel ur sociala investeringsfonden, men de medlen är slut.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ulrika Johansson föredrar ärendet, informerar om bakgrund och syfte. Arbetet är en 
integrationssatsning på Stocksätterskolan och drivs av kulturskolans personal. Kulturskolan 
bedriver i övrigt 20 procent av sin verksamhet i alla Hallsbergs kommuns grundskolor.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att:
Förlänga projektet under 2021
Ge förvaltningschefen i uppdrag att se över möjliga omfördelningar inom budget, samt att 
återkomma till nämnden med förslag.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse El Sistema
 Barnkonsekvensanalys El Sistema

Paragrafen är justerad
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El Sistema

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsutskottet har gett kulturchefen i uppdrag att ta fram ett underlag och beskriva 
projektet El Sistema för att utifrån det kunna ta beslut om projektet kan förlängas.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att:
Förlänga projektet under 2021
Ge förvaltningschefen i uppdrag att se över möjliga omfördelningar inom budget, samt att 
återkomma till nämnden med förslag.

Ärendet 
El Sistema är en världsomspännande rörelse som med musikens kraft hjälper människor att påverka 
sina liv till det bättre. Verksamheten grundades 1975 i Venezuela och finns i dag i 65 länder.
I Sverige har El Sistema funnits sedan 2010. Den första undervisningen enligt El Sistemas arbetssätt 
startade på Kulturskolan i Hammarkullen i Göteborg. 2020 bedrivs El Sistema i sammanlagt 30 
kommuner i Sverige. 

El Sistema verkar primärt där behoven är störst och bjuder in barn som inte självklart är delaktiga i 
kulturlivet. Barn som inte tidigare kommit i kontakt med den svenska kulturskolan får en ingång, inte 
bara till kulturskolan utan också till det svenska samhället och dess kulturinstitutioner. 

Hallsbergs Kulturskola startade sin El Sistema-verksamhet i Hallsberg hösten 2016. Projektet inleddes 
i förskoleklass på Stocksätterskolan. Sedan dess har projektet växt och omfattar nu förskoleklass till 
årskurs tre. Med musiken som medel skapar man samhörighet i grupperna, bidrar till 
språkutvecklingen och skolans värdegrundsarbete samt ger eleverna möjlighet att uppträda inför 
publik vid ett flertal tillfällen varje år.

Hösten 2016 startade projektet i Hallsberg med hjälp av utvecklingsmedel från Kulturrådet. 
Kulturrådets bidrag bekostade projektets två första år. Från hösten 2018 till vårterminens slut 2021 
finansieras projektet av Sociala investeringsfonden.

SYFTE & MÅL

El Sistema handlar om att med hjälp av musiken få verktyg att skapa en meningsfull fritid och ta del 
av kulturella aktiviteter och kulturella upplevelser. 

Det finns många studier som visar att musik har stor betydelse för hjärnans utveckling, sång ökar 
välbefinnandet och att uttrycka sig kreativt gör att självkänslan stärks. Detta kan i sin tur resultera i 
bättre skolresultat, ökad integration i det svenska samhället och i bästa fall upptäckten av ett nytt 
intresse som gör tillvaron mer meningsfull.

El Sistema låter barnen ta del av svensk kultur och svensk sång- och musikskatt. Att sjunga och spela i 
grupp blir en lekfull språkträning samt en övning i samarbete och koncentration.

De regelbundna träffarna med barnens familjer hjälper också barnens vårdnadshavare att integreras 
i samhället och stärker kontakten mellan hem och skola. På så vis ger El Sistema både barn och vuxna 
en möjlighet till positiv utveckling.
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El Sistemas mål:

Stärka demokratiutvecklingen genom ökad integration

Ge barnen olika kulturupplevelser

Bidra till ökad självkänsla hos eleverna

Bidra till elevernas språkutveckling

Bidra till ökad måluppfyllelse i skolan

Stimulera barnens samarbetsförmåga och förmåga att interagera med andra

Ge familjer förutsättningar till att bli en aktiv del i kommunens kulturliv

UPPLÄGG 

I förskoleklass och årskurs ett är det obligatoriskt för har eleverna med två El Sistema-lektioner i 
veckan på skoltid, under ledning av lärare från kulturskolan. Årskurs två och tre erbjuds frivillig 
orkesterverksamhet två dagar i veckan, i direkt anslutning till skoldagens slut. Lektionerna bedrivs i 
Stocksätterskolans lokaler. 2021 deltar 80 elever från förskoleklass och årskurs 1, och 24 elever deltar 
i den frivilliga verksamheten från årskurs 2 och 3. Den frivilliga verksamheten är gratis för eleverna 
att delta i:

Fskl Sång, rytmik

Åk 1 Sång, rytmik, tvärflöjt, fiol

Åk 2–3 Fritidsorkester tvärflöjt, fiol

3–4 gånger per termin bjuds föräldrarna in till konserter under namnet ”Vänstay”. Vid dessa 
storträffar är den sociala samvaron en del av målet. Föräldrarna får se vad barnen har lärt sig, prata 
med andra föräldrar och får också själva vara med och delta i olika aktiviteter. Personal från skolan 
deltar också vid dessa tillfällen, vilket bidrar till positiva kontakter med barnens vårdnadshavare.

För att barnen ska komma i kontakt med det professionella musiklivet får barnen åka till Örebro 
Konserthus och träffa Svenska Kammarorkestern en gång per år. Där får de möta en ”riktig” orkester, 
prata med Konserthusets pedagog, titta in bakom kulisserna och delta i en repetition.

El Sistema gör bland annat uppträdanden vid vårmarknaden och Kulturskolekalaset, Växla upp, på 
äldreboende samt på företagsmässan. På så vis får man prova på att sjunga och spela inför publik, 
man blir sedd och hörd och blir en del av kommunens kulturliv.

UTVÄRDERING

Utvärderingar har gjorts fortlöpande med lärare från Stocksätterskolan och kulturskolan. Resultat har 
dokumenterats och samlats in för att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Utvärderingarna har 
gjort utifrån frågeställningar kring språkutveckling, självförtroende och mod, sammanhållning i 
gruppen, kontakten med vårdnadshavare, måluppfyllelse i skolan.
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Exempel på svar från dessa utvärderingar:

Språkutveckling

Alla har utvecklats språkligt genom att vi sjungit sångerna tillsammans med er och i klassrummet.

Rörelser till texten förstärker språkinlärningen. 

Vi kan se en progression i språkutveckling hos många barn. 

Allt musicerande där begrepp, texter och takt förekommer är en språkutveckling i sig. 

Elever med annat modersmål kan texter och känner till begrepp inom musiken. 

De här eleverna kan delta i dessa lektioner på ett annat sätt än i många andra lektioner.

Självförtroende och mod:

Att få möjlighet att delta enskilt och i grupp i sång och med rörelser har definitivt lett till att många 
elevers självkänsla ökar.

Sammanhållning i gruppen:

Vi har lärt oss sångerna och sjunger vissa av dem flera gånger varje dag. 

Många av era sånger har stärkt klassens värdegrund och syn på varandra och allas lika värde.

Kontakten med vårdnadshavare:

Vi har definitivt lärt känna föräldrarna bättre genom träffarna på kvällstid. Dessutom känner vi att 
föräldrarna är mer bekanta med varandra och det är mycket tack vare El Sistema-träffarna.

Måluppfyllelse:

Ett av kriterierna i Lgr 11 är att arbeta med värdegrundsfrågor vilket vi upplever att eleverna får med 
sig genom El Sistema.

Då det utan tvekan är språkutvecklande och även värdegrunds-bildande har det en positiv inverkan 
på måluppfyllelsen.

ALTERNATIV VERKSAMHET

20 procent av kulturskolans verksamhet bedrivs i samarbete med grundskolan genom olika projekt, 
detta för att nå ut till alla barn i Hallsbergs kommun och för att bidra till de estetiska lärprocesserna. 
Detta gör kulturskolan genom att med olika kortare projekt besöka alla grundskolor i kommunen 
under 4–6 veckor per år fördelat på olika årskurser. Utbudet är blandat och kan ses som ett 
smörgåsbord av kulturskolans verksamhet. Det kan vara sagovandring, körprojekt, rockskola eller 
stråkklass. Stocksätterskolans elever tar redan nu del av dessa skolprojekt.

El Sistema skiljer sig från de övriga skolprojekten genom att det är en metod som bygger på 
kontinuitet och långsiktighet. El Sistema projektet rekommenderas att drivas i den formen för att nå 
de syfte och mål som är uppsatta för El Sistema. 
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Tjänsteskrivelse Sida 4 av 4
Datum: 2021-03-30 Dnr:21/BIN/132 

BUDGET

2021-HT FSKL 40% 2 lärare 100800
År 1 50% 3 lärare 126000
År 2 20% 2 lärare 50400
Samordning 10% 1 lärare 25200
Övrigt 10000
Summa 120% 312400

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Ulrika Johansson

Tf. förvaltningschef Kulturchef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
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Barnkonsekvensanalys 
för barn 0-18 år 

 
 

  

    

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats 

El Sistema på Stocksätterskolan 

Planerad åtgärd/beslut 
Ange planerad åtgärd/beslut 

Beslut om El sistema-projektet skall förlängas och hur det skall finansieras. 
 

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas? 

Om El sistema skall fortsätta på Stocksätterskolan eller läggas ner 

Vilka barn berörs? 

Barn i åldrarna 6–9 år i ett socioekonomiskt utsatt område. 

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas 

El Sistema verkar primärt där behoven är störst och bjuder in barn som inte självklart är delaktiga i kulturlivet. 
Barn som inte tidigare kommit i kontakt med den svenska kulturskolan får en ingång, inte bara till kulturskolan 
utan också till det svenska samhället och dess kulturinstitutioner.  

El Sistema handlar om att med hjälp av musiken få verktyg att skapa en meningsfull fritid och ta del av kulturella 
aktiviteter. Det finns många studier som visar att musik har stor betydelse för hjärnans utveckling, sång ökar 
välbefinnandet och att uttrycka sig kreativt gör att självkänslan stärks. 
Om projektet förlängs kommer det ge en positiv effekt på fritidsverksamheten för de barn som går på 
Stocksätterskolan.  

 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt 

I arbetet med kultur för barn och unga utgår Hallsbergs kommun från FN:s barnkonvention, artikel 31, där det står 
att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Det är primärt kommunens ansvar att se till att 
det finns platser där barn och unga kan bedriva kulturell fritidsverksamhet. En förlängning av projektet El Sistema 
skulle innebära att barnkonventionen följs. 
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Vägledning till blankett 
Barnkonsekvensanalys ska göras i vitt skilda ärenden, vilket innebär att denna vägledning är 
allmänt hållen och ger förslag på innehåll i en barnkonsekvensanalys 
 
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Detta innebär 
bland annat att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Varje människa som är under 18 år räknas som barn, 
såvida inte nationell lagstiftning innebär att barn blir myndig vid lägre ålder. Barnkonventionen 
använder ordet barn genomgående i texten, konventionen beskriver inte äldre barn som 
ungdom. Alltså, alla människor som är under 18 år är barn, enligt barnkonventionen. 
 
Barnkonventionens syfte är att ge barn, oavsett bakgrund, rätten att behandlas med respekt och 
att få komma till tals. Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna (2, 3, 6 och 12) 
kallas för de fyra grundprinciperna, dessa är vägledande för hur hela barnkonventionen ska 
tolkas. Dock är det viktigt att ta del av alla artiklar då de anses vara lika viktiga. Nedan återges 
kortfattat innehållet i de fyra artiklarna. 
 
Artikel 2: Alla barns lika värde och de rättigheter som barn har. Ingen får diskrimineras. 
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
rör barnet. Barnets åsikter ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. 
 
Mer information kring barnkonventionen hittar du på: 
Läs lagen i sin helhet på Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-
konvention_sfs-2018-1197  
 

Barnombudsmannens webbplats  
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/  
 
Sveriges Kommuner och Regioners webbplats: 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanaly
s.878.html 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 41 - Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021 
(21/BIN/130)

Ärendebeskrivning 
Fritidsavdelningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar i fritidsanläggningar 
2021. Kultur- och fritidsutskottet beslutade om delar av investeringsbudgeten på 
sammanträdet 2 mars.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 41 2021) 
Ordförande föredrar ärendet. Kultur- och fritidsutskottet fattade på senaste sammanträdet 
beslut om vissa investeringar, för att kunna starta arbetet inför sommarsäsongen. Utskottet 
fattade beslut om investeringar i belysning vid isbanan i Hjortkvarn, men förvaltningen 
föreslår att ändra det till att investera i ett utegym.

Ordförande föreslår utskottet besluta att föreslå bildningsnämnden besluta att ändra 
investeringen i Hjortkvarn från belysning vid isbanan till ett utegym och därefter fastställa av 
utskottet beslutade investeringar samt att lägga till investeringar för renovering av 
omklädningsbyggnaden vid badplatsen i Svennevad.

Utskottet beslutar enligt ordförandes förslag.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ordförande föredrar ärendet och informerar om beredningsutskottets förslag.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna investering i utegym i 
Hjortkvarn samt investering för renovering av omklädningsrumsbyggnaden vid Svennevads 
badplats.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna investering i utegym i Hjortkvarn samt investering 
för renovering av omklädningsrumsbyggnaden vid Svennevads badplats. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021
 Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2021

Paragrafen är justerad
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Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021

§ 41

21/BIN/130
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-03-26 Dnr:21/BIN/130 

Investeringsbudget fritidsanläggningar 2021

Ärendebeskrivning 
Fritidsavdelningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar i fritidsanläggningar 2021. 
Kultur- och fritidsutskottet beslutade om delar av investeringsbudgeten på sammanträdet 2 mars. 

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta om investeringsbudget för 
fritidsanläggningar 2021 enligt förslag. 

Ärendet 
Bildningsförvaltningen har sedan några år tillbaka en särskild investeringsbudget för idrotts- och 
fritidsanläggningar. Fritidsavdelningen har gjort ett förslag på prioriterade investeringar 2021 samt 
specificerat övriga investeringsbehov. Kultur- och fritidsutskottet beslutade om delar av 
investeringsbudgeten på sammanträdet 2 mars. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Tobias Fornbrant

Tf. förvaltningschef Fritidschef

Bilagor
Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2021
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Bilaga Dnr 21/BIN/130

2021-03-26

Prioriterade investeringar fritidsanläggningar 2021

Beslutade investeringar 2021

 Brygga Gallabergsbadet, Vretstorp, 150 tkr
 Belysning (strålkastare och stolpar) isbana Hjortkvarn, 100 tkr*
 Bänkbord (10 st) till badplatser, Motorp, Kuben och idrottsplatser, 25 tkr

Föreslagna investeringar 2021

 Belysning (strålkastare) isbana Svennevad, 25 tkr
 Utegym Hjortkvarn, 100 tkr*
 Renovering omklädningsbyggnad, badplats Svennevad, 100 tkr
 Renovering underlag elljusspår Stocksätter, 200 tkr (stenmjöl, 100 tkr, borttagning av rötter 

och jordsten, påbyggnad av spår samt läggning av trummor, 100 tkr)
 Byte av kvicksilverarmaturer (24 st) till LED i elljusspår Pålsboda, 100 tkr (Att byta ut alla 

armaturerna (finns även 49 st natrium) innebär en kostnad om ca 300 tkr)
 Hissar för förvaring av tjockmattor och minihandbollsmål på vägg/i tak i Alléhallen, 75 tkr
 2 fotbollsmål 9-manna IP Hallsberg, 25 tkr

Övriga investeringsbehov

 Utegym Östansjö, 100 tkr
 Utegym Pålsboda, 100 tkr
 Utegym Sköllersta, 100 tkr
 Byte av armaturer till LED i elljusspår Östansjö, 300 tkr
 Byte av armaturer till LED i elljusspår Vretstorp, 300 tkr
 Renovering underlag elljusspår Hjortkvarn, 100 tkr (borttagning av rötter och jordsten, 

påbyggnad av spår samt eventuell läggning av trummor. Träflis gratis från sågverk)
 Renovering underlag elljusspår Östansjö, 200 tkr (stenmjöl, 100 tkr, borttagning av rötter och 

jordsten, påbyggnad av spår samt läggning av trummor, 100 tkr)
 Tillgänglighetsanpassning av badplatser. Kostnad för badramp är 150 tkr.

*Belysning isbana Hjortkvarn föreslås bytas ut mot utegym i Hjortkvarn, som investering 2021. Detta 
som del i medfinansiering till Hjortkvarns IF:s Leaderprojektansökan, där kommunen är 
samarbetspartner.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 42 - Avtal föreningslokaler 
(21/BIN/128)

Ärendebeskrivning 

Fritidschefen har fått i uppdrag att se över villkoren för föreningars möjligheter att på 
”heltid” nyttja eller hyra kommunala lokaler, samt att teckna avtal med berörda föreningar. 
På kultur- och fritidsutskottet den 2 mars beslutades att ärendet ska behandlas som del av 
ärendet om kommunala föreningsdrivna anläggningar. På bildningsnämndens sammanträde 
20 april redogörs för det pågående arbetet. Ärendet kommer att behandlas vidare på kultur- 
och fritidsutskottet den 27 april.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 42 2021) 

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Tobias Fornbrant föredrar ärendet. Fastighetsavdelningen gör, med hjälp av en konsult, en 
utredning kring de kommunala föreningsdrivna anläggningarna. Rapporterna är klara och 
finns ännu hos fastighetsavdelningen. 

Siw Lunander (S) efterfrågar en förteckning med samtliga lokaler som faller under 
bildningsförvaltningen/bildningsnämnden, för att förtydliga ansvaret.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Avtal föreningslokaler
 Kommunala lokaler som nyttjas av idrottsföreningar BIN 210420

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2021-03-26 Dnr:21/BIN/128 

Avtal föreningslokaler

Ärendebeskrivning 
Fritidschefen har fått i uppdrag att se över villkoren för föreningars möjligheter att på ”heltid” nyttja 
eller hyra kommunala lokaler, samt att teckna avtal med berörda föreningar. På bildningsnämndens 
sammanträde 20 april redogörs för det pågående arbetet.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendet 
Fritidschefen har fått i uppdrag att se över villkoren för föreningars möjligheter att på ”heltid” nyttja 
eller hyra kommunala lokaler, samt att teckna avtal med berörda föreningar. På kultur- och 
fritidsutskottet den 2 mars beslutades att ärendet ska behandlas som del av ärendet om kommunala 
föreningsdrivna anläggningar. På bildningsnämndens sammanträde 20 april redogörs för det 
pågående arbetet. Ärendet kommer att behandlas vidare på kultur- och fritidsutskottet den 27 april.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Tobias Fornbrant

Tf. förvaltningschef Fritidschef

Bilagor
Kommunala lokaler som nyttjas av idrottsföreningar
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Bilaga 
2021-03-26

1(1)

Kommunala lokaler som nyttjas av idrottsföreningar 

Nedan förteckning visar kommunala lokaler som nyttjas av idrottsföreningar i kommunen.

IFK Hallsberg Hockey

Sydnärkehallen: Kansli, cafeteria, tävlingsexpedition/klubbrum, förråd, gym, omklädningsrum och 
sliprum

IFK Hallsberg Fotboll

Paviljongen: Kansli, förråd och omklädningsrum

Domartornet: Cafeteria

Stocksäters IF (Friidrott)

Domartornet: Tävlingsexpedition/klubbrum och förråd

Paviljongen: Förråd

Alléhallen: Förråd

HK Järnvägen (Handboll)

Alléhallen: Kansli och förråd

SK Tranan (Konståkning)

Sydnärkehallen: Förråd

Hallsbergs Brottarklubb

Alléhallen: Expedition/klubbrum, förråd, gym (ihop med Alléskolan)

Järnvägens Badmintonklubb

Sydnärkehallen: Förråd

Hallsbergs Ridklubb

Ridhus, stall och klubblokal

Järnvägens Bågskytteförening

Klubbhus

Vretstorps IF

Klubbhus

Östansjö IF

Klubbhus
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 43- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut under perioden 2021-03-09 - 2021-04-19 presenteras på nämndens 
sammanträde 20 april.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2021-03-09 
- 2021-04-19.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att redovisningen av delegationsbeslut 
läggs till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Delegeringsbeslut 
 /BIN/2123217 21/BIN/48-49  Delegationsbeslut Fk org 47/2021, anmälan till 

huvudman - Sköllersta skola
 /BIN/2123218 21/BIN/48-50  Delegationsbeslut Fk org 48/2021, anmälan till 

huvudman - Sköllersta skola
 /BIN/2123219 21/BIN/48-51  Delegationsbeslut Fk org 49/2021, anmälan till 

huvudman - Sköllersta skola
 /BIN/2123220 20/BIN/363-4  Delegationsbeslut Fk 3/2021 Personal, besked om 

bisyssla
 /BIN/2123223 20/BIN/151-4  Delegationsbeslut Fk 1/2021 Enskilda, beslut om 

mottagande i grundsärskola
 /BIN/2123248 21/BIN/107-16  Delegationsbeslut Fk 16/2021 Ekonomi, fastställande av 

ersättningsnivå för Hallsbergs kommuns bidrag till Al-Azhar förskola 2021
 /BIN/2123251 21/BIN/48-52  Delegationsbeslut Fk org 50/2021, anmälan till 

huvudman - Stocksätterskolan
 /BIN/2123252 21/BIN/48-53  Delegationsbeslut Fk org 51/2021, anmälan till 

huvudman - Stocksätterskolan
 /BIN/2123253 21/BIN/48-54  Delegationsbeslut Fk org 52/2021, anmälan till 

huvudman - Stocksätterskolan
 /BIN/2123254 21/BIN/48-55  Delegationsbeslut Fk org 53/2021, anmälan till 

huvudman - Stocksätterskolan
 /BIN/2123255 21/BIN/48-56  Delegationsbeslut Fk org 54/2021, anmälan till 

huvudman - Stocksätterskolan
 /BIN/2123256 21/BIN/48-57  Delegationsbeslut Fk org 55/2021, anmälan till 

huvudman - Stocksätterskolan
 /BIN/2123257 21/BIN/48-58  Delegationsbeslut Fk org 56/2021, anmälan till 

huvudman - Stocksätterskolan
 /BIN/2123260 21/BIN/48-59  Delegationsbeslut Fk org 57/2021, anmälan till 

huvudman - Sköllersta skola
 /BIN/2123262 21/BIN/154-2  Delegationsbeslut Fk allm 007/2021, 

bildningsförvaltningens yttrande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 /BIN/2123282 21/BIN/48-60  Delegationsbeslut Fk org 58/2021, anmälan till 
huvudman - Folkasboskolan

 /BIN/2123283 21/BIN/6-2  Delegationsbeslut Fk 006/2021 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2123284 21/BIN/48-61  Delegationsbeslut Fk org 59/2021, anmälan till 
huvudman - Långängskolan

 /BIN/2123285 21/BIN/48-62  Delegationsbeslut Fk org 60/2021, anmälan till 
huvudman - Långängskolan

 /BIN/2123380 21/BIN/97-7  Delegationsbeslut Kuö 003/2021  Utbetalning 
aktivitetsstöd gällande HT -20.

 /BIN/2123402 21/BIN/48-64  Delegationsbeslut Fk org 61/2021, anmälan till 
huvudman - Fredriksbergskolan

 /BIN/2123411 21/BIN/48-65  Delegationsbeslut Fk org 62/2021, anmälan till 
huvudman - Långängskolan

 /BIN/2123434 21/BIN/48-66  Delegationsbeslut Fk org 63/2021, anmälan till 
huvudman - Fredriksbergskolan

 /BIN/2123460 21/BIN/48-67  Delegationsbeslut Fk org 64/2021, anmälan till 
huvudman - Långängskolan

 /BIN/2123463 21/BIN/48-68  Delegationsbeslut Fk org 65/2021, anmälan till 
huvudman - Långängskolan

 /BIN/2123461 21/BIN/48-69  Delegationsbeslut Fk org 66/2021, anmälan till 
huvudman - Långängskolan

 /BIN/2123471 21/BIN/86-18  Delegationsbeslut Fa 004/2021 Utbetalning 
Aktivitetsstöd hösten 2020. Idrottsföreningar

 /BIN/2123487 21/BIN/171-2  Delegationsbeslut Fk 007/2021 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2123486 21/BIN/158-2  Delegationsbeslut Fk allm 8/2021, beslut om växelvis 
fjärrundervisning

 /BIN/2123638 21/BIN/180-1  Delegationsbeslut Oks 006/2021 position 7.3
 /BIN/2123643 21/BIN/33-5  Delegationsbeslut FA 006/2021 Utbetalning 

projektbidrag för 2021 Hallsbergs Gymnastikförening
 /BIN/2123664 21/BIN/86-21  Delegationsbeslut Fa 007/2021 Utbetalning 

Aktivitetsstöd Hallsbergs Artistic Swimming IF Hösten 2020
 /BIN/2123751 21/BIN/48-72  Delegationsbeslut Fk org 68/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2123758 21/BIN/48-73  Delegationsbeslut Fk org 69/2021, anmälan till 

huvudman - Sköllersta skola
 /BIN/2123803 21/BIN/48-74  Delegationsbeslut Fk org 70/2021, anmälan till 

huvudman - förskolan Tallbacken
 /BIN/2123490 21/BIN/48-70  Delegationsbeslut Fk org 67/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 44 - Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 
– 2.17 
(21/BIN/48)

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 20 april redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2021-03-09 – 2021-04-19.

 På beredningsutskottets sammanträde redovisas också hittills inkomna anmälningar till 
huvudman om kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 44 2021) 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 - 2.17
 Anmälan till huvudman 2021-03-09 - 2021-04-19

Paragrafen är justerad
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Redovisning av beslut enligt 
delegationsordningen position 2.15 – 2.17

§ 44

21/BIN/48
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3
Datum: 2021-03-25 Dnr:21/BIN/48 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde 20 april redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2021-03-09 – 2021-04-19.

På beredningsutskottets sammanträde redovisas också hittills inkomna anmälningar till huvudman
om kränkande behandling.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Det har inkommit sammanlagt 27 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2021-03-09 – 
2021-04-19.

Stocksätterskolan 7
Sköllersta skola 5
Långängskolan 8
Fredriksbergskolan 2
Folkasboskolan 2
Transtenskolan 2
Förskolan Tallbacken 1

-----------------------------------------------------------------------------------

Tre av anmälningarna avser en kränkning utförd av personal eller annan vuxen. Den utreds av
tillförordnade förvaltningschefen.

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Kränkningar ska ha hänt vid 
tidigare tillfällen också. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår.

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av flera andra elever i klassen utanför 
gymnastiksalen. Den utsatte eleven berättar att det har hänt vid ett flertal tillfällen. Samtals förs med 
eleverna och uppföljningssamtal är inplanerade. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är 
avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som upplever sig kränkt av två andra elever. Händelsen sker i 
kapprummet. Upprinnelsen ska ha varit en konflikt dagen innan. Samtal har förts med eleverna och 
vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om två elever som hamnar i konflikt med varandra och då blir den ene eleven 
fysiskt kränkt av den andra eleven. Händelsen sker i kapprummet. Samtal har förts med eleverna och 
vårdnadshavare är informerade. Skolans kurator är inkopplad i ärendet. Utredningen pågår. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 3
Datum: 2021-03-25 Dnr:21/BIN/48 

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Händelsen sker under 
lunchrasten. Kränkningar ska ha hänt vid tidigare tillfällen också. Samtal har förts med eleverna och 
vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Händelsen sker under en 
lektion. Samtal har förts med eleverna och vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår.

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Händelsen sker under en 
lektion. Samtal har förts med eleverna och vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår.

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev i klassen. Händelsen sker 
under en idrottslektion. Arbete pågår i gruppen gällande jargong. Samtal har förts med inblandade 
elever. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Händelsen sker på en rast 
ute på skolgården. Samtal har förts med eleverna och vårdnadshavare är informerade. Skolan har 
vuxna på plats där eleverna och är förebygger där konflikter kan uppstå. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir kränkt av flera andra elever. Händelsen sker vid skåpen och i 
korridoren. Främst en elev utsätter eleven för både fysiska och verbala kränkningar och andra elever 
står bredvid och skrattar. Den utsatte eleven berättar att det har hänt tidigare. Skolans 
trygghetsteam har samtal med alla inblandade elever och kommer arbeta vidare utifrån det. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Händelsen sker på 
morgonen innan eleverna går in i klassrummet. Skolan informeras av den utsatte elevens 
vårdnadshavare om händelsen. Andra vårdnadshavare är informerade om händelsen. Skolans 
trygghetsteam är inkopplat i ärendet. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som under tid blivit utsatt för kränkningar av två andra eleven, 
såsom att eleven blir utfryst eller verbala kränkningar. Samtal har förts med de inblandade eleverna 
och uppföljningssamtal är inplanerade för att säkerställa att kränkningarna upphör. Vårdnadshavare 
är informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Händelsen sker på 
skolgården efter att skolan slutat. Skolan har satt in åtgärder för att säkerställa att kränkningarna 
upphör. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om en elev som blir både verbalt och fysiskt kränkt efter att eleverna hamnat i 
konflikt på skolgården under lunchrasten. Samtal har förts med eleverna och uppföljningssamtal är 
inplanerade. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev när dessa två hamnar i 
konflikt med varandra. Ytterligare två elever kommer med i konflikten och verbalt kränker den 
utsatte. Skolans trygghetsteam är inkopplat i ärendet. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen 
pågår. 
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Tjänsteskrivelse Sida 3 av 3
Datum: 2021-03-25 Dnr:21/BIN/48 

En anmälan handlar om en elev som blir både verbalt och fysiskt kränkt efter att eleverna hamnat i 
konflikt på skolgården under lunchrasten. Skolans trygghetsteam är inkopplat i ärendet. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som blir både verbalt och fysiskt kränkt av en annan elev, två gånger 
under samma dag. Händelserna sker först på en lektion och sedan under lunchrasten. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår.

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev. Händelsen sker på 
fotbollsplanen under lunchrasten. Skolans trygghetsteam är inkopplat i ärendet. Vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om en elev som under en längre tid blivit utsatt för både verbala och fysiska 
kränkningar av en annan elev. Samtal har skett med de inblandade eleverna. Vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om ett barn som vid upprepade tillfällen blir utfryst av två andra barn. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Jenny Andersson

Tf. förvaltningschef Administrativ enhetschef
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Id Ansvarig Status
Förskole- eller

skolenhet
Datum för händelse Plats för händelse

Utsättarens
roll

Förskole- eller
skolenhet

Detta är inte en
kränkning.

Kategori

227611 Jonas Wessberg Utredning pågår
Transtenskolan

(Annat)
2021-03-26 01:00 Annat 1: Elev

1: Transtenskolan
(Annat)

Verbal

227613 Helena Carlsén Anmälan inskickad
Transtenskolan

(Annat)
2021-03-26 01:00

Matsalen; Klassrum
; Annat

1: Elev
1: Transtenskolan

(Annat)

229011
Marie-louise
Bäckström

Avslutat
Sköllersta skola

(Annat)
2021-02-18 01:00 Kapprum 1: Elev

1: Sköllersta skola
(Annat)

Fysisk

229058 Anneli Sunnari Arkiverat
Folkasboskolan

(Annat)
2021-04-13 02:00 Skogen 1: Elev

1: Folkasboskolan
(Annat)

Detta är inte en
kränkning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 45- Rapporter

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 45 2021) 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering

IT

Information från förvaltningen
 - Fortsatt möjlighet till växelvis fjärrundervisning på Folkasboskolan för skolår 7-8 till och 
med 30 april.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen

Lokalplanering
 Bildningsförvaltningen har under våren startat verksamhet på Falkvägen, en 
förskoleavdelning, kopplad till förskolan Gullvivan samt förskolan Västra, som är belägen i 
Öppna förskolans lokaler under våren. Det har också startats upp ett arbete kring en ny 
förskola i södra Hallsbergs tätort. Förskolan Östansjö har många barn, vilket gör att det kan 
komma till en lokallösning i samarbete med skolan.

Fastighetsavdelningen ser över att ställa upp paviljonger vid Långängskolan för att skapa en 
bättre arbetsmiljö. Där är många elever.

Emelie McQuillan (M) ställer frågan om i Ur och skurs lokal i Sköllersta som brann. Barnen 
har sin hemvist på förskolan Treudden, vilken de utgår ifrån.

IT
 Bassam Alhussam, ny IT-tekniker började 19 april.

Emelie McQuillan (M) har ställt en fråga till bildningsförvaltningen angående IT i 
förskolan/skolan. Frågan blir ett ärende och återkommer på bildningsnämndens 
sammanträde i maj eller juni 2021.

Information från förvaltningen
 Nämnden informeras om tre incidentrapport; GDPR, som skett december 2020 - februari 
2021. De är inte av en sådan karaktär att de anmäls till Datainspektionen. (21/BIN/188)

Fortsatt beslut om växelvis fjärrundervisning på Folkasboskolan, skolår 7 och 8. Beslutet 
gäller till och med 30 april.

Bildningsförvaltningen har fått in ett överklagande från Viby församling om ansökan om 
enskild verksamhet. Överklagan är inskickad till förvaltningsrätten. Kommunen ska svara 
förvaltningsrätten i ärendet senast 30 april.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga rapporterna till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 46- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden informeras om inkommande/utgående skrivelser 2021-03-09 - 2021-04-
19.

Inkommande skrivelser

Skolverket
 Beslut om redovisning av statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det 
gäller specialpedagogiska insatser för 2019, Beslut om rekvisition för statsbidrag till 
kvalitetssäkrande åtgärder för 2021, Beslut om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat 
skolarbete utanför ordinarie undervisningstid - Huvudmän för 2021, Beslut om statsbidrag 
för fortbildning av lärare för 2021, Beslut om statsbidrag för fortbildning för 
specialpedagogik för 2021, Beslut om statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd 
för 2021, Rättelse av beslut Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
 Dnr 21/BIN/35

Förvaltningsrätten i Karlstad
 Dom i mål nr 5600-20
 Dnr 20/BIN/196

Förvaltningsrätten i Karlstad
 Dom i mål nr 5601-20
 Dnr 20/BIN/197

Skolinspektionen
 Beslut efter uppföljning för fritidshem efter tillsyn i Hallsbergs kommun
 Dnr 19/BIN/461

Skolinspektionen
 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hallsbergs kommun
 Dnr 19/BIN/461

Överklagan Viby församling
 Dnr 20/BIN/122

Förvaltningsrätten i Karlstad
 Föreläggande
 Dnr 20/BIN/122

Elevrådsprotokoll
 Folkasboskolan F-3, Folkasboskolan 4-6
 Löpnr BIN/2123693, BIN/2123787

Utgående skrivelser
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Skolverket
 Ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper HT 2021, Ansökan om statsbidrag för icke-
folkbokförda VT 2021, Redovisning av statsbidrag Läxhjälp - Huvudmän 2020
 Dnr 21/BIN/35

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkommande/utgående skrivelser.

Ulrika Björklund (M) ställer frågan om uppdraget att se över hur bildningsnämnden kan få ta 
del av inkommande/utgående skrivelser även när det hålls digitala sammanträden. 
 Ordförande svarar för närvarande finns ingen digital lösning, utan nämndens ledamöter och 
ersättare får ta del av handlingarna på plats i kommunhuset.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 47- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 47 2021) 
- Ulrika Björklund (M) ställer frågan om paviljong på Långängskolan till hösten
 Det är kommunstyrelsen och fastighetsavdelningen som äger frågan. Skolan har nått 
sin kapacitet. Kjell Gunnarsson från bildningsförvaltningen deltar i arbetet med 
lokaler. Paviljonger är en provisorisk lösning. Det behövs ett mer långsiktigt arbete 
för bildningsförvaltningen/nämnden för att se över lokalerna framöver.

- Verksamhetsbesök våren 2021
 Samtliga verksamhetsbesök våren 2021 ställs in till följd av pandemin.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ingen övrig fråga på sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-20

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 48- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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