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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 16 Sammanträdets inledning
§ 17 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 

2021
§ 18 Bildningsnämndens anslagsbildning i driftsbudget år 2021
§ 19 Attestordning för bildningsnämnden, bokföringsåret 2021
§ 20 Intern kontrollplan för år 2021
§ 21 Tema 3 - Plan mot kränkande särbehandling och plan mot diskriminering, samt 

sammanställning kränkningsärenden
§ 22 Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning i Hallsbergs kommun
§ 23 Patientsäkerhetsberättelse
§ 24 Kartläggning av nyanlända i Hallsberg
§ 25 Ansökan enskild verksamhet Viby församling i Hallsbergs kommun
§ 26 Sommaröppet förskola/fritidshem 2021
§ 27 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 28 Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17
§ 29 Rapporter
§ 30 Inkommande/utgående skrivelser
§ 31 Övriga frågor
§ 32 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 16- Sammanträdets inledning

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

2. Tjänstgörande ersättare

Andreas Zakrisson (C) ersätter Martin Pettersson (KD)
 Gert Öhlin (L) ersätter Lars-Ove Nilsson (SD)
 Helén Svensson (MP) ersätter Ulrika Björklund (M) i ärendet Ansökan enskild verksamhet 
Viby församling i Hallsbergs kommun

3. Dagordningen godkänns av bildningsnämnden

4. Ulrika Björklund (M) och Christel Forsberg (S) anmäler jäv i ärendet Ansökan enskild 
verksamhet Viby församling i Hallsbergs kommun

5. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Emelie McQuillan (M) till justerare

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 16
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning 
Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter 
februari 2021 enligt bilaga.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 17 2021) 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ingen ekonomisk uppföljning finns att tillgå den här månaden.

Lägesredovisning visar antal barn i verksamheterna den 15 februari, men 
även frånvaro elever under vårterminen och personal för år 2020. Förtydligande, elevernas 
frånvaro gäller vårterminen 2021. Frågor om elevernas frånvaro uppkommer. 
Bildningsförvaltningen följer frånvaron dagligen samt får information från andra skolor 
eleverna går i om frånvaron blir oroväckande hög.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter 
februari 2021 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Lägesredovisning februari

Paragrafen är justerad
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Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning 
för bildningsnämndens verksamheter 2021

§ 17

21/BIN/109
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LÄGESREDOVISNING 1(2)

Statistikdatum: 2021-02-15 Statistikdatum är den 15:e i aktuell månad

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

Förskolor område 1, Hallsberg 1) 196

Förskolor område 2, Hallsberg 2) 132

Förskolor område 3, Hallsberg 3) 165

Pedagogisk omsorg, Hallsberg 21

Förskolor och pedagogisk omsorg, Hallsberg 

Förskolan, Hjortkvarn 11

Förskolor, Pålsboda 145

Förskolor, Sköllersta 87

Förskolor, Vretstorp 100

Förskolan, Östansjö 65

Fritidshem Långängskolan, Hallsberg 207

Fritidshem Stocksätterskolan, Hallsberg 113

Fritidshem, Hjortkvarn 6

Fritidshem Folkasboskolan, Pålsboda 82

Fritidshem Sköllersta skola, Sköllersta 67

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, 

Antal barn i aktiv kö

34

0

12

7

4

7

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 höstterminen 2020

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

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

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

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

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

Stocksätterskolan 1 st < 15% < 2 st < 50% < 0 st

Transtenskolan 8 st < 15% < 17 st < 50% < 9 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

2019

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 17  Jan 4,91% 5,70%

Antal barn i fritidshem 15 Feb 6,42% 6,96%

Antal elever i förskoleklass/grundskola 41 Mar 11,49% 6,98%

Antal elever i grundsärskola 19 Apr 10,00% 5,05%

Maj 7,36% 4,87%

Antal barn/elever från annan kommun Jun 4,76% 3,57%

Jul 1,91% 2,77%

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Aug 4,03% 3,58%

Antal barn i fritidshem Sep 9,34% 6,12%

Antal elever i förskoleklass/grundskola Okt 7,22% 7,00%

Antal elever i grundsärskola Nov 9,74% 7,37%

Dec 7,38% 5,83%

Biblioteken
Antal utlån, ackumulerat under året

Huvudbiblioteket i Hallsberg 2 734   
Filialbiblioteket i Hjortkvarn 199
Filialbiblioteket i Pålsboda 200

10 st < 15% < 14 st < 50% < 1 st

10 st < 15% < 36 st < 50% < 2 st

53 st < 15% < 107 st < 50% < 7 st

10 st < 15% < 17 st < 50% < 1 st

25 st < 15% < 51 st < 50% < 1 st

28 st < 15% < 96 st < 50% < 36 st

Sjukfrånvaro, personal BIF 2020

Antal elever med total frånvaro som är mer
än 10% under höstterminen 2020

29 st < 15% < 48 st < 50% < 2 st

14 st < 15% <52 st < 50% < 4 st

13

Antal inskrivna elever

222

146

159

456

120

306

374

108

Fristående skola/verksamhet

4

200

8
101

0

Från annan kommun

19
13
38
-

Antal utlån, redovisningsmånad

2 734
199
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 18 - Bildningsnämndens anslagsbildning i driftsbudget år 2021 
(21/BIN/121)

Ärendebeskrivning 
I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående 
anslagsbildning (BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på 
också vara den nivå som nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass samt 
fritidshem fördelas enligt ett resursfördelningssystem. Beslutad driftsbudget för 2021 362 
114 tkr.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 18 2021) 
I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ines Hadziosmanovic och Kjell Gunnarsson föredrar ärendet, redovisar anslagsbindningen 
och samtliga bilagor.

Oscar Lundqvist (SD) efterlyser en barnkonsekvensanalys. Jonas Bergman Wallin informerar 
att ärendet är enbart en fördelning av de medel som bildningsnämnden tilldelats av 
kommunfullmäktige, men föreslår att enheterna kan göra var sin konsekvensanalys hur 
det påverkar barn och elever som kan redovisas för bildningsnämnden.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta enligt förslag samt att nämnden får 
redovisning av enheternas konsekvensanalyser på nästkommande sammanträde, 20 april.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att 
- Driftbudgetens anslagsbindning för 2021 i enlighet med bilaga fastställs
- Beräkningsparametrar i nämndens resursfördelningssystem år 2021 enligt bilaga 1 a-e
fastställs.
 - Nämnden får redovisning av enheternas konsekvensanalyser på nästkommande 
sammanträde, 20 april.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Anslagsbindning i driftsbudget 2021
 Anslagsbindning i driftsbudget 2021
 Bilaga 1 a-d
 Bilaga 1 e

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämndens anslagsbildning i 
driftsbudget år 2021

§ 18

21/BIN/121
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum 2021-02-12 Dnr:21/BIN/121 

Bildningsnämndens anslagsbildning i driftsbudget år 2021

Ärendebeskrivning 
I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående anslagsbildning 
(BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på också vara den nivå som 
nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass samt fritidshem fördelas enligt ett 
resursfördelningssystem. Beslutad driftsbudget för 2021 362 114 tkr.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att 
- Driftbudgetens anslagsbildning för 2021 i enlighet med bilaga fastställs
- Beräkningsparametrar i nämndens resursfördelningssystem år 2021 enligt bilaga 1 a-e
fastställs.

Ärendet 
I enlighet med den tidigare barn- och utbildningsnämndens förtydligande angående anslagsbildning 
(BUN § 60/2005) så ska den nivå som nämnden följer upp verksamheten på också vara den nivå som 
nämnden binder anslagen på. Anslag till förskola, förskoleklass samt fritidshem fördelas enligt ett 
resursfördelningssystem. Övriga verksamheter tilldelas ramförstärkningar avseende ökade kostnader 
för löner, hyror, städ och övrigt. 

Kvalitet och måluppfyllelse
Hallsbergs kommun har haft en god tillväxt under de senaste åren, vilket gör att vi idag har fler barn i 
våra förskolor och fler elever i våra grundskolor än på mycket länge. Några av våra skolor och till viss 
del förskolor har de senaste åren genomgått en renovering. Underhållsåtgärder är planerade under 
2021 på både skolor och förskolor. Planering och projektering för en ny förskola i södra Hallsberg 
kommer att ske under 2021. Många pedagoger, barn och elever har fått och kommer att få en 
mycket bättre arbetsmiljö pga renoverings och underhållsinsatser på våra lokaler. Vi kommer också 
under 2021 inleda ett arbete med att utreda hur skolorna främst i Hallsbergs tätort skall organiseras 
och dimensioners i framtiden.

Hallsbergs kommun har under lång tid legat i framkant när det gäller digitaliseringen av skola och 
förskola. Alla elever från f-9 har en egen lärplatta och i förskolan har alla barn en lärplatta på fem 
barn. All personal i förskola och skola har egna digitala verktyg. Över tid har andra kommuner 
genomfört satsningar och idag är skillnaden inom främst skolan inte stor.

Gymnasiebehörigheten har varit och är allt för låg. Stadieövergångarna (främst från skolår 6 till skolår 
7), skolfrånvaron (såväl den anmälda som den icke anmälda) och matematikundervisningen är tydliga 
utmaningar de senaste åren. Som svar på det gör bildningsnämnden en stor matematiksatsning, som 
i dagsläget omfattar F-5. Syftet är att det ska gå vidare med en årskurs per år så att hela 
omläggningen är klar ht 25.  

Andelen nyanlända har ökat mycket under de senaste åren. Från vårterminen 2020 och tre år framåt 
deltar Hallsbergs kommun i en satsning med stöd av Skolverket kring nyanländas lärande. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum 2021-02-12 Dnr:21/BIN/121 

Ekonomiska förutsättningar
I november 2020 beslutade kommunfullmäktige om budget för år 2021 samt antog flerårsplaner för 
åren 2022 och 2023. Beslutad driftbudget (netto) för år 2021 för bildningsnämnden är 362 114 tkr.

I januari 2021 beslutade bildningsnämnden om budget 2021 samt flerårsplan för åren 2022-2023 på 
en övergripande nivå.

☐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 Ines Hadziosmanovic

Tf förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Anslagsbildning 2021
Bilaga 1a
Bilaga 1b
Bilaga 1c
Bilaga 1d
Bilaga 1e
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Ansvar  Budget 2020 Budget 2021 Förändring 

Förvaltningschef -43 168  -36 586  6 581  

Administrativ samordnare -67 233  -73 820  -6 587  

Ansvarig Elevhälsan -7 840  -8 594  -754  

Rektor Vretstorp/ Östansjö grundskola          -16 115  -17 409  -1 294  

Rektor Vretstorp/ Östansjö förskola -16 331  -15 918  413  

Rektor Stocksätterskolan -23 335  -26 319  -2 984  

Rektor Transtenskolan -19 351  -20 661  -1 310  

Rektor Långängskolan -24 078  -24 532  -454  

Rektor förskoleomr 1 Hallsberg  -15 516  -17 923  -2 407  

Rektor förskoleomr 2 Hallsberg  -14 782  -16 263  -1 481  

Rektor förskoleomr 3 Hallsberg -19 716  -18 658  1 058  

Rektor Pålsboda/Hjortkvarn förskola -14 877  -16 074  -1 197  

Rektor Folkasboskolan -19 919  -20 420  -501  

Rektor Sköllersta grundskola/förskola -17 102  -17 046  56  

Kulturchef -4 491  -4 567  -76  

Bibliotekschef -5 993  -6 181  -188  

Ansvarig Fritidsgårdar -1 784  -2 420  -636  

Rektor Kulturskolan -3 081  -3 416  -334  

Fritidschef -10 269  -10 404  -135  

Ansvarig Allébadet -4 725  -4 903  -177  

Totalt BIN -349 708  -362 114  -12 406  

    

Verksamhet Budget 2020 Budget 2021 Förändring 

Nämnd -326  -326  -0  

Kultur & förening -2 756  -2 726  30  

Bibliotek -4 936  -5 076  -140  

Kulturskola -3 090  -3 392  -302  

Fritidsgårdar -2 343  -2 439  -96  

Fritid -14 435  -15 288  -853  

Förskola/Öppna förskolan -99 387  -101 423  -2 036  

Nattis -1 214  -1 187  27  

Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem -161 438  -171 254  -9 817  

Ledning & administration -27 625  -28 014  -389  

Skolskjutsar -9 842  -9 842  0  

Elevstöd -7 056  -6 164  892  

Särskilt stöd personal -1 409  -1 409  0  

Modersmål -3 809  -4 169  -360  

Ej fördelad budget -10 042  -9 404  638  

Totalt BIN -349 708  -362 114  -12 406  

HALLSBERGS KOMMUN 
Bildningsnämnden 
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Belopp i tkr Budget 2020 Budget 2021 Förändring 

Intäkter 62 717 66 014 3 297 

Kostnader -412 425 -428 128 -15 703 

-varav kapitalkostnader -2 809 -3 017 -208 

-varav lokalkostnader -63 888 -66 878 -2 990 

-varav personalkostnader -262 952 -274 907 -11 955 

-varav övriga kostnader -82 772 -83 326 -554 

Totalt (nettokostnader) -349 708 -362 114 -12 406 
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Beräkningsparametrar 2021 Bilaga 1a

Termin Vt 2021 Ht 2021

Antal månader 7 5
Medellön lärare F-6 578 816 578 816
Medellön lärare 7-9 577 586 577 586

Vikariepott i % av personal resurs F-9 1,25% 1,25%

Läromedel F-6 630 630
Läromedel 7-9 1155 1155
Läromedel Punkten/Studio 4-6 1855 1855
Förbrukningsinventarier 150 150

per km per km
Avståndsfaktor 15 15

Lärare/ Lärare/
100 elever Per elev 100 elever      Per elev

Lärartäthet F-6 5,85 0,059 5,85 0,059
Lärartäthet 7-9 6,32 0,063 6,32 0,063
Elever per lärare F-6 17,09 17,09
Elever per lärare 7-9 15,83 15,83
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Bilaga 1b

Grundskolan Hallsbergs kommun 2021

Antal elever
Prognos

Vt 2021 Vt 2021 HT 2021 HT 2021
SKOLA ELEVANTAL F-6 ELEVANTAL 7-9 ELEVANTAL F-6 ELEVANTAL 7-9

Stocksätterskolan 324 331
Studio 4-6 6 6
Fredriksbergskolan 156 152
Östansjö skola 107 106
Långängskolan 445 446
Transtenskolan 381 396
Punkten 7 7
Folkasboskolan  F-6 217 223
Folkasboskolan 7-9 141 144
Sköllersta skola 125 134

TOTALT 1380 529 1398 547
1909 1945
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Fasta resurser fördelade utöver resurs per elev. Bilaga 1c
Vårterminen 2021

SKOLA Liten enhet Särskilt stöd Lågstadie-
satsningen Kurator Special-

pedagog Totalt
Stocksätterskolan 1,50 1,02 0,85 0,80 4,17
Studio 4-6 2,65 2,65
Fredriksbergskolan *) 0,70 1,25 0,50 0,35 0,35 3,15
Östansjö skola 1,00 1,00 0,25 0,25 0,20 2,70
Långängskolan 2,50 1,36 0,80 0,70 5,36
Transtenskolan 2,00 0,80 0,75 3,55
Punkten 2,56 2,56
Folkasboskolan  F-6 1,50 0,64 0,40 0,38 2,91
Folkasboskolan 7-9 0,50 1,00 0,40 0,38 2,28
Sköllersta skola 1,00 1,00 0,43 0,40 0,30 3,13
TOTALT 3,20 16,96 4,20 4,25 3,85 32,46
*) Vretstorp 0,2 tj för administration av NTA

Höstterminen 2021

SKOLA Liten enhet Särskilt stöd Lågstadie-
satsningen Kurator Special-

pedagog Totalt
Stocksätterskolan 2,00 0,96 1,00 1,00 4,96
Studio 4-6 2,65 2,65
Fredriksbergskolan *) 0,70 1,25 0,51 0,40 0,40 3,26
Östansjö skola 1,00 1,00 0,36 0,30 0,30 2,96
Långängskolan 2,50 1,29 1,00 1,00 5,79
Transtenskolan 2,00 1,00 1,00 4,00
Punkten 2,56 2,56
Folkasboskolan  F-6 1,50 0,68 0,50 0,50 3,18
Folkasboskolan 7-9 0,50 1,00 0,50 0,50 2,50
Sköllersta skola 1,00 1,00 0,41 0,35 0,35 3,11
TOTALT 3,20 17,46 4,20 5,05 5,05 34,96
*) Vretstorp 0,2 tj för administration av NTA
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Resurs fördelade utefter föräldrars utbildningsnivå och för Svenska som andra språk
Vårterminen 2021

SKOLA Utbildningsnivå Svenska som 
andraspråk

Stocksätterskolan 1,35 3,20
Studio 4-6
Fredriksbergskolan 0,20 0,30
Östansjö skola 0,04
Långängskolan 0,38 0,95
Transtenskolan 0,71 1,30
Punkten
Folkasboskolan  F-6 0,72 0,85
Folkasboskolan 7-9 0,31 0,15
Sköllersta skola 0,04
TOTALT 3,73 6,75

Höstterminen 2021

SKOLA Utbildningsnivå Svenska som 
andraspråk

Stocksätterskolan 1,51 1,85
Studio 4-6
Fredriksbergskolan 0,20 0,30
Östansjö skola 0,08
Långängskolan 0,42 1,25
Transtenskolan 0,80 1,65
Punkten
Folkasboskolan  F-6 0,52 1,00
Folkasboskolan 7-9 0,31 0,20
Sköllersta skola 0,04
TOTALT 3,89 6,25
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Fritidshem prognos barn och timmar 2021 Bilaga 1d

VT2021 Samma som ht2020 HT2021
Prognos

ENHET

Fast 
belopp 

liten enhet Plan-tid Antal barn
Antal 

timmar
Plac 

tim/vecka

Fast 
belopp 

liten 
enhet Plan-tid Antal barn

Antal 
timmar

Plac 
tim/vecka

Stocksätterskola 0 4 128 1 863 14,6 0 4 123 1 455 11,8
Fredriksbergskolan 0 3 100 1 230 12,3 0 3 87 1 174 13,5
Östansjö skola 0 2 52 1 118 21,5 0 2 62 792 12,8
Långängskolan 0 5 246 3 278 13,3 0 5 234 3 143 13,4
Folkasboskolan F-6 0 3 87 1 509 17,3 0 3 88 1 424 16,2
Hjortkvarn 1 1 9 89 9,9 1 1 12 119 9,9
Sköllersta skola 0 3 80 1 336 16,7 0 3 80 1 110 13,9

TOTALT 1 21 702 10 422 14,85 1 21 686 9 216 13,43
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Bilaga 1E

Enhet

Antal 
inskrivna 
barn i 
genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 
tjänst för 

lunch-
hantering

Konver-
terad

Hallsberg 2021
Rektor Förskolan Äppellunden
1 & 2 Blå 18 fleravdelning 0,20 Ja

Grön 18 fleravdelning 0,20 Ja
Gul 18 fleravdelning 0,05 Ja
Guld 18 fleravdelning 0,05 Ja
Lime 18 fleravdelning 0,05 Nej
Orange 18 fleravdelning 0,05 Nej
Röd 18 fleravdelning 0,05 Nej
Turkos 18 fleravdelning 0,05 0,70 Ja
Förskolan Hässleberg (samordnas med Äppellunden)
Hässleberg 1 18 fleravdelning 0,20 Ja
Hässleberg 2 9 liten fleravdelning 0,05 0,25 Ja
Förskolan Tranängen
Grön 18 fleravdelning 0,20 Nej
Gul 18 fleravdelning 0,20 0,40 Ja
Förskolan Norrgården
Fjärilen 18 fleravdelning 0,20 Ja
Humlan 18 fleravdelning 0,20 Ja
Myran 18 fleravdelning 0,05 Ja
Nyckelpigan 18 fleravdelning 0,05 0,50 Nej
Förskolan Björkängen
Hjulet 18 fleravdelning 0,20 Nej
Lampan 18 fleravdelning 0,20 Nej
Skruven Blå 18 fleravdelning 0,05 Nej
Skruven Grön 9 liten fleravdelning 0,05 0,50 Ja

Förskolans organisation i Hallsbergs kommun år 2021

För varje inrättad avdelning beräknas en resurs enligt följande:
Är avdelningen konverterad (se beslut in nämnden 2009) beräknas enbart 
pedagogtjänser, för ej konverterade beräknas 0,95 tjänst för fleravdelning
1,20 tj för enavdelning och 0,6 tj för liten avdelning som barnskötartjänst.
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Rektor Förskolan Kompassen
3 Nord Grön 18 fleravdelning 0,20 Nej

Nord Röd 18 fleravdelning 0,20 Nej
Syd Blå 18 fleravdelning 0,05 Ja
Syd Grön 9 liten fleravdelning 0,05 Ja
Syd Röd 18 fleravdelning 0,05 Ja
Öst Blå 18 fleravdelning 0,05 Ja
Öst Röd 18 fleravdelning 0,05 0,65 Nej
Förskolan Vibytorp
Vibytorp 1 18 fleravdelning 0,20 Ja
Vibytorp 2 18 fleravdelning 0,20 Ja
Vibytorp 3 18 fleravdelning 0,05 0,45 Ja
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Enhet

Antal 
inskrivna 
barn i 
genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 
tjänst för 

lunch-
hantering

Konver-
terad

Vretstorp Förskolan Tallbacken
Tallkotten 18 fleravdelning 0,20 Nej
Äppelblomman 18 fleravdelning 0,20 Nej
Trädet 18 fleravdelning 0,05 0,45 Ja
Förskolan Sagobacken
Draken 18 fleravdelning 0,20 Ja
Grodan 18 fleravdelning 0,20 Nej
Trollet 18 fleravdelning 0,20 Ja
Ugglan 0 0 0,60

Östansjö Förskolan Östansjö
Raketen 1 18 fleravdelning 0,20 Ja
Raketen 2 18 fleravdelning 0,20 Nej
Stjärnan 18 fleravdelning 0,05 Ja
Stjärnan halv 9 liten fleravdelning 0,05 0,50 Ja
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Enhet

Antal 
inskrivna 
barn i 
genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 
tjänst för 

lunch-
hantering

Konver-
terad

Pålsboda Förskolan Gläntan
Hajen 18 fleravdelning 0,20 Ja
Krokodilen 18 fleravdelning 0,20 0,40 Nej
Förskolan Folkasbo
Båten 18 fleravdelning 0,20 Ja
Tåget 18 fleravdelning 0,20 0,40 Nej
Förskolan Gullvivan
Delfinen 18 fleravdelning 0,20 Nej
Falken 9 liten fleravdelning 0,00 Ja
Gårdstrollen 18 fleravdelning 0,20 Ja
Skogstrollen 18 fleravdelning 0,05 Nej
Stentrollen 18 fleravdelning 0,05 0,50 Ja

Hjortkvarn Förskolan Hjorten
Hjorten 18 enavdelning 0,20 0,20 Nej

Enhet

Antal 
inskrivna 
barn i 
genomsnitt

Typ av avdelning

Beräknad 
tjänst för 

lunch-
hantering

Konver-
terad

Sköllersta Förskolan Ekhagen
Fröet 18 fleravdelning 0,20 Ja
Plantan 18 fleravdelning 0,20 Ja
Förskolan Treudden
Skogen 18 fleravdelning 0,20 Ja
Stacken 18 fleravdelning 0,20 Nej
Stubben 18 fleravdelning 0,05 0,45 Nej

Summa 945 7,35
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Organisation pedagogisk omsorg i Hallsbergs kommun 2021

Prognos antal barn
Prognos 
antal 
timmar

Antal tjänster Prognos 
antal barn

Prognos 
antal 
timmar

Antal 
tjänster

Hallsberg 20 637 4 20 637 4

VT 2021 HT 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 19 - Attestordning för bildningsnämnden, bokföringsåret 2021 
(21/BIN/118)

Ärendebeskrivning 
Samtliga användare som har rätt att registrera eller ta ut information från ekonomisystemet 
UBW (Unit business World, tidigare Agresso) erhåller en roll. En användare kan ha flera roller 
beroende på vilka behörigheter som användaren erhåller. I nämndens attestordning framgår 
vilka befattningar som har rätt att besluta att tilldela olika personer/användare rätt till en 
eller flera roller.
Förvaltningen upprättar årligen en attestförteckning där det framgår vilka användare, med 
namn, som innehar en viss roll. Ekonomen upprättar förvaltningens attestförteckning med 
namngivna personer som ska inneha de olika rollerna, attestant, granskare, ersättare med 
flera, enligt underlag från berörda ansvariga. Förvaltningschefen fastställer hur 
attestförteckningen ska utformas. Vid förändringar av de namngivna personerna i 
attestförteckningen under bokföringsåret ska blankett som ekonomiavdelningen 
tillhandahåller användas.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 19 2021) 
Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

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

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att attestordning för bildningsnämnden, bokföringsåret 2021, 
enligt ovan fastställs.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Attestordning 2021

Expedieras till  
Bildningsförvaltningens ekonom

Paragrafen är justerad
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Attestordning för bildningsnämnden, 
bokföringsåret 2021

§ 19

21/BIN/118
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3
Datum: 2021-02-10 Dnr:21/BIN/118 

Attestordning för bildningsnämnden, bokföringsåret 2021

Ärendebeskrivning 
Samtliga användare som har rätt att registrera eller ta ut information från ekonomisystemet UBW 
(Unit business World, tidigare Agresso) erhåller en roll. En användare kan ha flera roller beroende på 
vilka behörigheter som användaren erhåller. I nämndens attestordning framgår vilka befattningar 
som har rätt att besluta att tilldela olika personer/användare rätt till en eller flera roller.
Förvaltningen upprättar årligen en attestförteckning där det framgår vilka användare, med namn, 
som innehar en viss roll. Ekonomen upprättar förvaltningens attestförteckning med namngivna 
personer som ska inneha de olika rollerna, attestant, granskare, ersättare med flera, enligt underlag 
från berörda ansvariga. Förvaltningschefen fastställer hur attestförteckningen ska utformas. Vid 
förändringar av de namngivna personerna i attestförteckningen under bokföringsåret ska blankett 
som ekonomiavdelningen tillhandahåller användas.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att attestordning för bildningsnämnden, 
bokföringsåret 2021, enligt ovan fastställs.

Ärendet 
Samtliga användare som har rätt att registrera eller ta ut information från ekonomisystemet UBW 
(Unit business World, tidigare Agresso) erhåller en roll. En användare kan ha flera roller beroende på 
vilka behörigheter som användaren erhåller. I nämndens attestordning framgår vilka befattningar 
som har rätt att besluta att tilldela olika personer/användare rätt till en eller flera roller.

Förvaltningen upprättar årligen en attestförteckning där det framgår vilka användare, med namn, 
som innehar en viss roll. Ekonomen upprättar förvaltningens attestförteckning med namngivna 
personer som ska inneha de olika rollerna, attestant, granskare, ersättare med flera, enligt underlag 
från berörda ansvariga. Förvaltningschefen fastställer hur attestförteckningen ska utformas. Vid 
förändringar av de namngivna personerna i attestförteckningen under bokföringsåret ska blankett 
som ekonomiavdelningen tillhandahåller användas.

Leverantörsfakturor och interna fakturor

Vid hantering av leverantörsfakturor och interna fakturor används begreppen attestant och 
granskare för de olika rollerna.

Attestant
Attesten utgör kärnan i kontrollen, vilken ska ske mot underlag/beställning/ beslut och villkor. I 
attesten ligger också ansvaret för konteringen, d.v.s. attesten innebär ett godkännande av att 
konterad verksamhet får belastas. Begreppet mottagningsattest saknas men ansvaret för 
kontrollmomentet, att leveransen har mottagits eller att prestationen fullgjorts finns i 
attestfunktionen.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 3
Datum: 2021-02-10 Dnr:21/BIN/118 

Granskare
Granskare innebär kontroll och ansvar för

• att fakturan är utställd på Hallsbergs kommun/förvaltning/enhet

• att fakturan är rätt uträknad

• att mervärdesskatten är specificerad och att momsregistreringsnummer finns angivet

• att fakturan specificerar vad som inköpts eller att följesedel bifogats

• att fakturaavgift, expeditionsavgift eller dylikt inte debiterats (om inte särskilt avtalats)

• att F-skattebevis finns angivet på fakturan

Omkontering/rättning av leverantörsfakturor, interna fakturor eller övrig bokföring

Vid hantering av omkonteringar/rättningar av leverantörsfakturor och interna fakturor används 
begreppen utfärdare, beslutsattestant och behörighetsattestant för de olika rollerna. Utfärdaren kan 
vara samma person som behörighetsattestant eller beslutattestant. Behörighetsattestant och 
beslutattestant kan ej vara samma person

Rollen som utfärdare innehas av den som upprättar en omkontering/rättning. När en 
omkontering/rättning upprättats skickas den vidare till beslutsattestant och sedan till 
behörighetsattestant. 

Förvaltningschef

Förvaltningschef äger rätt att attestera på samtliga ansvarskoder inom bildningsnämnders område.

Ekonom

Ekonomen äger rätt till att beslutsattestera rättelser av felaktigt bokförda poster samt 
bokslutstransaktioner. Behörighetsattestant utgörs av två personer på ekonomiavdelningen.

Kundfakturor

Vid hantering av fakturor som skickas från förvaltningen används begreppen attestant och order för 
de olika rollerna.

De som har rollen order registrerar underlaget till en kundfaktura. Kundfaktura kan vara intern eller 
extern. När underlaget till en intern kundfaktura klarmarkerats skickas den automatiskt vidare till 
mottagare, alltså granskare/ attestant. När underlaget till en extern kundfaktura klarmarkerats 
skickas den vidare i systemet för utskrift och utskick.
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Tjänsteskrivelse Sida 3 av 3
Datum: 2021-02-10 Dnr:21/BIN/118 

Angående behörighet att utse attestant samt ersättare gäller följande

Koddelen ansvar Behörig att besluta om attestant samt ersättare

70xxxx Förvaltningschef och vid förfall för denne nämndordförande.

71xxxx Respektive rektor för egna ansvar inom västra barn- och 
utbildningsområdet och vid förfall för denne förvaltningschef.

72xxxx Respektive rektor för egna ansvar inom östra barn- och 
utbildningsområdet och vid förfall för denne förvaltningschef.

73xxxx Chef för kulturavdelningen och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

74xxxx Chef för fritidsavdelningen och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

Angående behörighet att utse granskare, behörighetsattestant och order samt ersättare 
gäller följande

Koddelen ansvar Behörig att besluta om granskare, behörighetsattestant och 
order samt ersättare

70xxxx Förvaltningschef och vid förfall för denne nämndordförande.

71xxxx Enhetschef administration och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

72xxxx Enhetschef administration och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

73xxxx Chef för kulturavdelningen och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

74xxxx Chef för fritidsavdelningen och vid förfall för denne 
förvaltningschef.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Ines Hadziosmanovic

Tf. förvaltningschef Ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 - Intern kontrollplan för år 2021 
(21/BIN/115)

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ska årligen anta en intern kontrollplan enligt Riktlinjer för intern kontroll av 
ekonomi och verksamhet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 20 2021) 

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget. 

Bildningsnämndens behandling av ärendet 

Ärendet föredras av Jonas Bergman Wallin. Bildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete så 
att inte kontrollerna utförs dubbelt i och med nya temarapporterna och föreslår 
därför förändringar. Bildningsförvaltningen föreslår när det gäller kontroll av 
lärarlegitimationen så kommer fortsättningsvis kontrollen enbart att gälla nyanställningar, 
det går inte att erhålla tillsvidareanställning eller LAS-företräde utan behörighet, samt 
kontroll av att skolan inte ger stöd till den elev som *riskerar att inte utvecklas i riktning mot 
kunskapsmålen i läroplanen *bedöms inte uppnå kunskapskraven *uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Stöd ska ges enligt rutinen ”Arbetsgång för arbetet med extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram" så blir temaredovisningarna 1 och 4 för 
grundskolan blir interna kontroller.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att anta intern kontrollplan för år 2021 efter 
bildningsförvaltningens föreslagna ändringar.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för år 2021 efter 
bildningsförvaltningens föreslagna ändringar.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2021
 Internkontrollplan 2021, bildningsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Intern kontrollplan för år 2021

§ 20

21/BIN/115
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-02-11 Dnr: 21/BIN/115

Intern kontrollplan för år 2021

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska årligen anta en intern kontrollplan enligt Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi 
och verksamhet.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att anta bilagt förslag till intern 
kontrollplan för år 2021.

Ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. Det är varje 
nämnds ansvar att årligen anta en intern kontrollplan. Avsikten med riktlinjerna är att säkerställa att 
styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de skall med rimlig grad 
av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som kontroll ska göras på under ett år. Planen är 
uppdelad i fyra övergripande områden: ekonomi, personal, administration och verksamhetsspecifik. 
Förvaltningen kommer att rapportera utfallet av interna kontroller som har genomförts under första 
halvåret till nämnden i samband med behandling av delårsrapporten. I samband med nämndens 
behandling av verksamhetsberättelsen rapporterar förvaltningen en sammanställning över resultaten 
av årets interna kontroller.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Lena Wahlman

Tf. Förvaltningschef Ekonomisekreterare

Bilagor
Internkontrollplan 2021 Bildningsförvaltningen
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Bildningsförvaltningen, Internkontrollplan 2021 2(12) 
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Bildningsförvaltningen, Internkontrollplan 2021 3(12) 

1 Internkontroll i Hallsbergs kommun 

1.1 Styrande dokument 

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, ett reglemente för intern kontroll. Av reglementet beskrivs organisation med uttalade 
ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens rapporteringsskyldighet. 

Av reglementet framgår följande: 

• Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. 
• Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs besluta om 

sådana. 
• Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen. 
• Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och 

kommunstyrelsen. 
• Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda 

interna kontrollplanen. 
• Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års 

granskning/uppföljning av den interna kontrollen. 

1.2 Organisation 

Enligt reglementet (§2) har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger 
ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens 
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. 
Vidare framgår (§3) att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den 
enskilda nämnden har därvid att tillse att: 

• En organisation upprättas för den interna kontrollen 
• Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen 

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 
god intern kontroll kan upprätthållas. 
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Bildningsförvaltningen, Internkontrollplan 2021 4(12) 

Av reglementet framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 

1.3 Riskbedömningsmatris 

Sa
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2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 
 

Allvarlig 
Kännbar 
Lindrig 

Försumbar 
 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel uppstår) 

Allvarlig (uppfattas som 
allvarlig för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun)  

3 Möjlig (det finns en möjlig 
risk) 

Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten) 

Lindrig (uppfattas som liten 
för intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun) 

1 Osannolik (risken är så gått 
som obefintlig) 

Försumbar (är obetydlig för 
intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun)  

 

 

Allvarlig Kännbar Lindrig Totalt: 13 

12 5 4 2 1 
13 11 10 

9 8 7 6 3 

3 2 8 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
Ekonomi 1  Att attestförteckningen inte överensstämmer 

med de attestanter, granskare och arbetsledare 
som är registrerade i ekonomisystemet UBW. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

2  Att ekonomiavdelningen inte informeras vid 
förändringar av attestanter, granskare och 
arbetsledare. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

3  Att inköp inte sker hos de leverantörer som det 
finns ramavtal eller avtal med. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

4  Att inte korrekt skol- och barnomsorgspeng 
erläggs för barn och elever som är folkbokförda i 
Hallsbergs kommun och som har plats i 
förskoleklass, grund- eller grundsärskola, 
förskola, annan pedagogisk verksamhet eller 
fritidshem i annan kommun eller i en fristående 
verksamhet. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

5  Att policyn för personliga utlägg inte följs. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

Personal 6  Att det inte finns utdrag från belastningsregistret 
vid nyanställning av personal som vid något 
tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn och 
elever. Gäller anställningsformerna timanställda, 
vikariat och tillsvidareanställda. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

7  Att undervisande personal inte har den 
kompetens som krävs. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Administration 8  Att inte delegationsordning efterlevs och beslut 
anmäls till nämnd, kontrollen avser position 2.14 
(Plan mot kränkande behandling) i 
delegationsordningen. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

9  Att inte delegationsordning efterlevs och beslut 
anmäls till nämnd, kontrollen avser position 4.1 
(Undervisning om vad eleverna ska iaktta för 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
undvikande av olycka) i delegationsordningen. 
 

Verksamhetsspecifik 10  Att elever inte får den garanterade 
undervisningstiden i grundskolan. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

11  Att inte ”Rutin för ökad skolnärvaro” följs. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

12  Att nämnden inte erhåller tema 1-4 från rektorer. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

13  Att skolan inte ger stöd till den elev som 
*riskerar att inte utvecklas i riktning mot 
kunskapsmålen i läroplanen *bedöms inte uppnå 
kunskapskraven *uppvisar andra svårigheter i 
sin skolsituation. Stöd ska ges enligt rutinen 
”Arbetsgång för arbetet med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram". 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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2 Internkontrollplan 

2.1 Ekonomi 
  Risk Kontrollmoment 

 Att attestförteckningen inte överensstämmer med de attestanter, 
granskare och arbetsledare som är registrerade i ekonomisystemet 
UBW. 
 

Att attestförteckningen överensstämmer med de attestanter, granskare och arbetsledare som är 
registrerade i ekonomisystemet UBW 
Ansvarig funktion?  
Ekonom 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll sker genom att jämföra angivna personer i attestförteckningen med de som är 
registrerade i ekonomisystemet UBW. De roller som kontrolleras är granskare, ersättare för 
granskare, attestant, ersättare för attestant och arbetsledare. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att ekonomiavdelningen inte informeras vid förändringar av 
attestanter, granskare och arbetsledare. 
 

Att ekonomiavdelningen informeras vid förändringar av attestanter, granskare och arbetsledare 
Ansvarig funktion?  
Administratör (granskare), ekonomisekreterare 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Syfte med den interna kontrollen är att granska att gällande attestförteckning är uppdaterad. 
Administratör/ekonomisekreterare gör kontroll på de ansvar som denna i normalfallet 
ansvarar för i den mening att fylla i, och skicka blankett till ekonomiavdelningen när ändringar 
ska göras av person/roll i attestförteckning och ekonomisystem. Kontrollen innebär att 
granska att det är rätt namngivna personer i de olika rollerna på ansvaren i 
attestförteckningen. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att inköp inte sker hos de leverantörer som det finns ramavtal eller 
avtal med. 
 

Att inköp sker hos de leverantörer som det finns ramavtal eller avtal med 
Ansvarig funktion?  
Ekonom 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll att inköp sker hos leverantörer som det finns ramavtal eller avtal med. Genomförande 
av den interna kontrollen sker i juni och avser bokförda fakturor under  
perioden januari-maj 2021 samt i december och avser bokförda fakturor under perioden juni-
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  Risk Kontrollmoment 
november 2021. Kontroll görs på inköp av möbler (akt 7247) och lekmaterial (akt 7975) till 
förskola och skola. Stickprov görs genom att slumpmässigt välja ut 20 fakturor, på samtliga 
ansvar inom bildningsförvaltningen, som har annan leverantör än de som kommunen har avtal 
med. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att inte korrekt skol- och barnomsorgspeng erläggs för barn och elever 
som är folkbokförda i Hallsbergs kommun och som har plats i 
förskoleklass, grund- eller grundsärskola, förskola, annan pedagogisk 
verksamhet eller fritidshem i annan kommun eller i en fristående 
verksamhet. 
 

Att korrekt skol- och barnomsorgspeng erläggs för barn och elever som är folkbokförda i 
Hallsbergs kommun och som har plats i förskoleklass, grund- eller grundsärskola, förskola, annan 
pedagogisk verksamhet eller fritidshem i annan kommun eller i en fristående verksamhet. 
Ansvarig funktion?  
Administrativ samordnare 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll ska ske av 10 stycken fakturor som är bokförda under perioden januari - maj 2021 
och 10 stycken fakturor under juni – november 2021. Kontroller som ska göras på varje 
enskild faktura: 
1) Att barn/elever är folkbokförda i Hallsbergs kommun vid den tidpunkt då fakturan 
attesterats. 
2) Att barn/elever är registrerade i barn/elevregistret Procapita i den verksamhet som 
debiteringen avser. 
3) Att korrekt skol- och barnomsorgspeng har erlagts. 
Om inte korrekt ersättning har erlagts ska kontroll ske om detta har krediterats på särskild 
kreditfaktura alternativt justerats på annan faktura. 
Ett slumpmässigt urval på 10 fakturor sker vid kontrollen. Uppgifter om bokförda fakturor 
hämtas från ekonomisystemet UBW. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att policyn för personliga utlägg inte följs. 
 

Att personliga utlägg endast görs i undantagsfall 
Ansvarig funktion?  
Ekonomihandläggare, ekonomiavdelningen samt berörd attestant vid avvikelse 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kommunens ledningsgrupp beslutade 2013-08-23 om en policy för personliga utlägg. Policyn 
finns på intranätet. Ersättning för personliga utlägg utbetalas vid fyra tillfällen under året, 
mars, juni, september och december. 
I policyn står det följande:  
”Inköp ska i första hand göras via de ramavtal som kommunen har upphandlat eller är 
anslutna till.” ”I de fall den vara eller tjänst som ska inköpas inte finns med på listan över 
ramavtal kan inköp göras hos annan leverantör. Dessa inköp ska göras via rekvisition. Att 

Page 42 of 146



Bildningsförvaltningen, Internkontrollplan 2021 9(12) 

  Risk Kontrollmoment 
handla på rekvisition innebär att leverantören skickar en faktura till kommunen för betalning 
av köpet.” ”Personliga utlägg ska endast användas som "en sista utväg"dvs när köpet inte kan 
göras mot faktura.” Kontrollen avser de utbetalningar som görs under mars och september 
2021. Lista med utbetalningarna sammanställs av ekonomihandläggare på 
ekonomiavdelningen. På listan ska det framgå om inköpet istället skulle ha kunnat ske från en 
leverantör som kommunen har avtal med alternativt en leverantör, som ekonomiavdelningen 
har kännedom om, har möjlighet att skicka en faktura till kommunen. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

2.2 Personal 
  Risk Kontrollmoment 

 Att det inte finns utdrag från belastningsregistret vid nyanställning av 
personal som vid något tillfälle i sitt arbete har kontakt med barn och 
elever. Gäller anställningsformerna timanställda, vikariat och 
tillsvidareanställda. 
 

Att det finns utdrag från belastningsregistret vid nyanställning av personal som vid något tillfälle 
i sitt arbete har kontakt med barn och elever. Gäller anställningsformerna: timanställda, vikariat 
och tillsvidareanställda. 
Ansvarig funktion?  
Ekonomisekreterare samt ansvarig chef vid avvikelse 
Kontrollfrekvens? 
Tre gånger/år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Ansvarig chef skickar utdrag ur belastningsregistret till personalavdelningen som registrerar 
det i programmet WinLas. När registrering har skett strimlas utdraget. För att genomföra den 
interna kontrollen hämtas en lista från programmet WinLas och jämförs med en rapport från 
personalsystemet Personec P som innehåller de nyanställningar som har skett under den 
period som omfattas av den interna kontrollen. Kontrollen i maj avser nyanställningar som har 
skett under perioden januari - april 2021. Kontrollen i september avser nyanställningar som 
har skett under perioden maj – augusti 2021. Kontrollen i december avser nyanställningar 
som har skett under perioden september - november 2021. Vid avvikelse noteras den personal 
vars utdrag saknas på en lista som skickas till ansvarig chef som anger åtgärd för att 
fortsättningsvis säkerställa att utdrag ur belastningsregistret skickas till personalavdelningen. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att undervisande personal inte har den kompetens som krävs. 
 

Att personal i grundskola har legitimation eller behörighetsgivande examen i undervisande 
ämnen. 
Ansvarig funktion?  
Rektor 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger/år 
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Vad ska kontrolleras och hur? 
Sedan den 1 december 2013 är det krav på att lärare som erhåller tillsvidareanställning 
innehar legitimation. En lärares legitimation visar i vilka ämnen som denna har rätt att sätta 
betyg i. Kontrollen avser nyanställd, undervisande personal som är tillsvidareanställda i 
grundskolan, årskurs 1-9. 
 
Kontroll sker den 15:e april och avser tillsvidareanställda under perioden 2021-01-01—2021-
03-31 samt den 15:e oktober och avser tillsvidareanställda under perioden 2021-04-01—
2021-09-30. Antal nyanställda som har legitimation i undervisande ämnen, antal som har 
behörighetsgivande examen i undervisande ämnen samt antal som varken har legitimation i 
undervisande ämnen eller behörighetsgivande examen anges. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

2.3 Administration 
  Risk Kontrollmoment 

 Att inte delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd, 
kontrollen avser position 2.14 (Plan mot kränkande behandling) i 
delegationsordningen. 
 

Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att plan mot kränkande behandling har upprättats. Se skollagen, 6 kap 8§: 
Plan mot kränkande behandling 
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas 
eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna 
har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Se delegationsordningen, position 2.14 
Upprätta plan mot kränkande behandling. Kontroll sker genom att granska att planer har 
anmälts som delegationsbeslut till nämnden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att inte delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd, 
kontrollen avser position 4.1 (Undervisning om vad eleverna ska iaktta 
för undvikande av olycka) i delegationsordningen. 
 

Att delegationsordning efterlevs och beslut anmäls till nämnd 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare samt rektor vid avvikelse 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
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Vad ska kontrolleras och hur? 
Enligt delegationsordningen, position 4.1, är rektor delegat när det gäller ”Undervisning om 
vad eleverna ska iaktta för undvikande av olycka”. Kontroll sker genom att granska att 
undervisning som har genomförts har anmälts som delegationsbeslut till nämnden. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

2.4 Verksamhetsspecifik 
  Risk Kontrollmoment 

 Att elever inte får den garanterade undervisningstiden i grundskolan. 
 

Att elever får den garanterade undervisningstiden i grundskolan 
Ansvarig funktion?  
IT-strateg samt rektor vid avvikelse 
Kontrollfrekvens? 
En gång/termin 
Vad ska kontrolleras och hur? 
IT-strategen hämtar från programmet Skola24 Schema uppgifter om utlagd tid i varje ämne 
för varje klass. För att kunna jämföra de uttagna uppgifterna med timplanen ska en kolumn 
läggas till där skillnaden mellan uttagna uppgifter och timplanen framgår. De ämnen som har 
en negativ avvikelse, d.v.s. inte når upp till den tid som minst ska vara utlagd enligt timplanen 
markeras med röd färg. Om det förekommer avvikelse ska kontrollen lämnas till rektor som 
anger åtgärd för att säkerställa att elever får den garanterade undervisningstiden. 
Om det inte förekommer avvikelse ska IT-strategen mejla resultatet av den interna kontrollen 
för kännedom till rektor. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att inte ”Rutin för ökad skolnärvaro” följs. 
 

Att rektor har gjort en individuell bedömning av varje elev som har en frånvaro på över 10%, för 
att se om eleven behöver gå om ett skolår. Gäller elever från och med skolår 1 till och med skolår 
8. Se rutinen för ökad skolnärvaro. (Bildningsnämndens beslut 19/BIN/266.) 
Ansvarig funktion?  
Rektor grundskola 
Kontrollfrekvens? 
En gång/år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll sker i maj att rektor har gjort en individuell bedömning av varje elev som har en 
frånvaro över 10%, för att se om eleven behöver gå om ett skolår. Kontrollen omfattar elever 
från och med skolår 1 till och med skolår 8. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
Att nämnden erhåller tema 1-4 från rektorer 
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 Att nämnden inte erhåller tema 1-4 från rektorer. 
 

Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
Kontrollfrekvens? 
Fyra gånger/år 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Tema ska redovisas till nämnden vid fyra tillfällen under året. Det är olika tema vid varje 
tillfälle. Under vårterminen är det tema 3 och tema 4. Under höstterminen är det tema 1 och 
tema 2. Vid avvikelse, att tema inte har skickats i tid inför utskick till beredningsutskottet i 
enlighet med tidplanen ”Sammanträdesdagar 2021 för bildningsnämnden…”, skickar 
nämndsekreteraren den genomförda kontrollen till rektor som anger åtgärd. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 

 Att skolan inte ger stöd till den elev som *riskerar att inte utvecklas i 
riktning mot kunskapsmålen i läroplanen *bedöms inte uppnå 
kunskapskraven *uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Stöd 
ska ges enligt rutinen ”Arbetsgång för arbetet med extra anpassningar, 
särskilt stöd och åtgärdsprogram". 
 

Att skolan ger stöd till den elev som *riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i 
läroplanen*bedöms inte uppnå kunskapskraven*uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 
Stöd ska ges enligt rutinen ”Arbetsgång för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram 
Ansvarig funktion?  
Rektor 
Kontrollfrekvens? 
En gång/termin 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Kontroll sker av antal elever som riskerar att inte nå kunskapskraven samt av antal elever som 
har erhållit extra anpassningar och särskilt stöd enligt åtgärdsprogram. 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumenteras i Stratsys 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 21 - Tema 3 - Plan mot kränkande särbehandling och plan mot 
diskriminering, samt sammanställning kränkningsärenden 
(21/BIN/49)

Ärendebeskrivning 
Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen är 
skyldig att se till att det finns ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 
av barn och elever. Det gäller i varje verksamhet, till exempel i varje förskola eller skola. 
Huvudmannen ska 
- se till att förskolor och skolor genomför åtgärder för att förebygga och förhindra att barn 
och elever utsätts för kränkande behandling 
- se till att förskolor och skolor årligen tar fram en plan mot kränkande behandling.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 21 2021) 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. Det här läsåret gjorde förskolan samma 
temaredovisning redan i november, så den här gången gäller tema 3 - Plan mot kränkande 
särbehandling och plan mot diskriminering, samt sammanställning kränkningsärenden 
enbart grundskolan. 

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

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

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägga temaredovisningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Tema 3, Plan mot kränkande särbehandling och plan mot diskriminering, 

samt sammanställning kränkningsärenden
 Tema 3 - Folkasboskolan
 Tema 3 - Folkasboskolans fritidshem
 Tema 3 - Stocksätterskolan
 Tema 3 - Transtenskolan
 Tema 3 - Sköllersta skola
 Tema 3 - Långängskolan och Långängskolans fritidshem
 Tema 3 - Östansjö skola
 Tema 3 - Fredriksbergskolan

Expedieras till  
Rektorerna skola

Paragrafen är justerad
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Tema 3 - Plan mot kränkande särbehandling 
och plan mot diskriminering, samt 

sammanställning kränkningsärenden

§ 21

21/BIN/49
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3
Dnr 2021-02-10 Dnr:21/BIN/49 

Tema 3 - Plan mot kränkande särbehandling och plan mot 
diskriminering, samt sammanställning kränkningsärenden

Ärendebeskrivning 
Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen är skyldig att se 
till att det finns ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det 
gäller i varje verksamhet, till exempel i varje förskola eller skola. Huvudmannen ska 
- se till att förskolor och skolor genomför åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever 
utsätts för kränkande behandling 
- se till att förskolor och skolor årligen tar fram en plan mot kränkande behandling.

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

Ärendet 
Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet eller 
eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är oönskat. För att 
det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. 
Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet upplevs som kränkande. I många 
situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande, men om det inte är det så måste barnet 
eller eleven klargöra för den som kränker att beteendet är ovälkommet. Barnet eller eleven kan 
också ta hjälp av personalen i verksamheten. Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje 
enskilt fall.

Det är viktigt att komma ihåg att yngre barn inte alltid kan förmedla sina känslor på samma sätt som 
äldre barn och vuxna.

Källa: 6 kapitlet 3 § skollagen, proposition 2005/06:38 sidan 136 och följande.

Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Ett barn 
eller en elev kan till exempel bli utsatt för kränkande behandling av någon i personalen eller av flera 
andra barn eller elever i verksamheten. Kränkningarna kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara 
systematiska och återkommande. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. 
Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller 
slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling 
förekommer ofta även på internet, till exempel på sociala medier.

Huvudmannen ska upprätta en plan mot kränkande behandling en gång per år. Planen ska innehålla

 en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 
behandling av barn och elever

 en redogörelse för vilka åtgärder som verksamheten planerar att påbörja eller genomföra 
under det kommande året
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 3
Dnr 2021-02-10 Dnr:21/BIN/49 

 en redogörelse för hur man genomfört de åtgärder man planerade i föregående års plan.
I planen bör huvudmannen också ange vem som är ansvarig för att åtgärderna genomförs och hur 
dessa ska följas upp och utvärderas. De mål som verksamheten har satt upp bör också stå med i 
planen. Planen bör också innehålla de rutiner som verksamheten har för akuta situationer.

Förskollärare, lärare och annan personal i förskolan och skolan måste anmäla kränkande behandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier som personalen får kännedom om och som sker i samband 
med förskolans eller skolans verksamhet till rektorn. Rektorn måste i sin tur anmäla vidare till 
huvudmannen. Skyldigheten att anmäla gäller oberoende av hur personalen får reda på kränkningen. 
Det kan till exempel handla om att ett barn eller en elev berättar om en kränkning för någon i 
personalen eller att hen själv ser eller hör något som kan vara en kränkning.

Personalens skyldighet att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, 
trakasserier som sexuella trakasserier. Personalen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en 
händelse är innan de gör anmälan till rektorn. Rektorn ska i sin tur inte göra någon värdering innan 
hen anmäler vidare till huvudmannen. Anmälan ska göras skyndsamt.

Källa: 6 kapitlet 10 § skollagen, Skolinspektionens beslut med diarienummer 2011:1859 och 
Skolinspektionens beslut med diarienummer 2018:5136.

Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen är skyldig att se 
till att det finns ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det 
gäller i varje verksamhet, till exempel i varje förskola eller skola. Huvudmannen ska

 se till att förskolor och skolor genomför åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 
elever utsätts för kränkande behandling

 se till att förskolor och skolor årligen tar fram en plan mot kränkande behandling.
Planen mot kränkande behandling ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Den ska också innehålla en 
redogörelse för vilka av dessa åtgärder som förskolor och skolor tänkt påbörja eller genomföra under 
det kommande året. Efterföljande års plan ska innehålla en redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts.

Huvudmannen är också skyldig att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin

Tf. förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse Sida 3 av 3
Dnr 2021-02-10 Dnr:21/BIN/49 

Bilagor
Tema 3 – Folkasboskolan
Tema 3 – Folkasboskolans fritidshem
Tema 3 – Stocksätterskolan
Tema 3 – Transtenskolan
Tema 3 – Sköllersta skola
Tema 3 – Långängskolan och Långängskolans fritidshem
Tema 3 – Östansjö skola
Tema 3 – Fredriksbergskolan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 22 - Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning i Hallsbergs 
kommun 
(21/BIN/119)

Ärendebeskrivning 
Huvudmannen ska konkretisera vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning 
innebär för den egna verksamheten i syfte att säkerställa att elevernas behov av studie- och 
yrkesvägledning tillgodoses. Därför ska huvudmannen anta en huvudmannaplan.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 22 2021) 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet kort. Förvaltningen har en studie- och 
yrkesvägledare och det är hon som upprättat planen och kommer till nämnden 9 mars och 
informerar om den.

I beredningsutskottet yrkar ordförande bifall till förslaget.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ärendet föredras av Camilla Brynte, studie- och yrkesvägledare. Camilla informerar om hur 
studie- och yrkesvägledningsarbetet bedrivs i förvaltningen och 
redovisar huvudmannaplanen.

Emelie McQuillan (M) ställer frågan på vilket sätt arbetet följs upp? Jonas Bergman Wallin 
svarar att arbetet kan följas upp i verksamheternas årliga kvalitetsredovisning.

Ordförande förslår bildningsnämnden besluta att 
 - Bildningsnämnden antar liggande förslag till huvudmannaplan
 - Bildningsnämnden uppdrar åt biträdande skolchef att årligen revidera planen.
 - Arbetet med studie- och yrkesvägledning redovisas årligen i verksamheternas 
kvalitetsredovisning.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Beslut 
- Bildningsnämnden antar liggande förslag till huvudmannaplan
- Bildningsnämnden uppdrar åt biträdande skolchef att årligen revidera planen.
 - Arbetet med studie- och yrkesvägledning redovisas årligen i verksamheternas 
kvalitetsredovisning.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse huvudmannaplan SYV
 Huvudmannaplan för Studie- och yrkesvägledning Hallsbergs kommuns grundskolor

Paragrafen är justerad
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Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning 
i Hallsbergs kommun

§ 22

21/BIN/119
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2021-02-10 Dnr:21/BIN/119 

Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning i Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning 
Huvudmannen ska konkretisera vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för 
den egna verksamheten i syfte att säkerställa att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning 
tillgodoses. Därför ska huvudmannen anta en huvudmannaplan.

Förslag till beslut 
- Bildningsnämnden antar liggande förslag till huvumannaplan
- Bildningsnämnden uppdrar åt biträdande skolchef att årligen revidera planen.

Ärendet 
Många elever i kommunen lämnar grundskolan utan godkända betyg samtidigt som felval och 
avhopp från gymnasiet är vanligt, vilket medför att många ungdomar kan hamna i utanförskap och 
försenas in på arbetsmarknaden. Modern forskning visar att en adekvat studie- och yrkesvägledning i 
tidig ålder bidrar till att minska studieavbrotten och ökar motivationen till att slutföra sina studier.
Eleven ska bli medveten om sig själv och de valsituationer som uppkommer för att kunna fatta de 
beslut som är viktiga inför framtiden. Här har vägledningen en kompensatorisk uppgift då alla elever 
inte har samma bakgrund och förutsättningar.
 
Det kan vara svårt för dagens elever att själva överblicka alla möjligheter som finns inom utbildning 
och arbetsmarknad samt därefter föreställa sig hur en framtida yrkeskarriär kan se ut. Eleverna 
måste räkna med att de kommer behöva vidareutveckla sina kompetenser och kvalifikationer i ett 
livslångt lärande.

Mot denna bakgrund blir studie- och yrkesvägledningen extra viktig. Inte bara för att eleverna ska 
kunna göra väl underbyggda val när de går i skolan, utan också för att rusta dem så att de lär sig 
hantera övergångar mellan olika faser i livet, fatta medvetna och väl underbyggda studie och yrkesval 
även när de lämnat skolan.

Huvudmannen ska konkretisera vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för 
den egna verksamheten i syfte att säkerställa att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning 
tillgodoses. Därför ska huvudmannen anta en huvudmannaplan.

☒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 Camilla Brynte

Tf. förvaltningschef Studie- och yrkesvägledare
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Datum: 2021-02-10 Dnr:21/BIN/119 

Bilagor
Huvudmannaplan Studie- och yrkesvägledning i Hallsbergs kommun
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3

Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning, Hallsbergs 
grundskolor 
 

Varför studie- och yrkesvägledning? 
 Livet innehåller många val och är en ständigt pågående process. De val som barn och ungdomar gör 
har betydelse för hur den närmaste tiden och framtiden kommer att te sig. Samhällsutveckling och 
snabba förändringar på arbetsmarknaden kan göra det utmanande att föreställa sig 
själv både i fortsatta studier och i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för 
eleven. Skolan spelar en viktig roll när det gäller att stödja och vägleda eleven i att kunna göra kloka 
och underbyggda val för framtiden. Detta sker genom studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse 
(undervisningen) och studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse (enskild vägledning). 
 
Denna plan presenterar den ambition och riktning som förskolan och grundskolan i Hallsberg 
gemensamt står för. Den beskriver också varje del i styr-/stödkedjan, respektive roll och ansvar. De 
övergripande målen rymmer stor frihet för varje skolas rektor att möta uppdraget utifrån de lokala 
förutsättningarna och behoven.  

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar 
 Studie- och yrkesvägledning består av två delar; studie- och yrkesvägledning i vid 
bemärkelse och snäv bemärkelse. 
 
Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse är den delen i 
verksamheten som ger elever kunskaper och färdigheter för att kunna fatta 
beslut om framtida studie- och yrkesval. Det innebär att studie- och 
yrkesvägledningen är hela skolans ansvar och ska vara en naturlig del i 
undervisningen. Det handlar om att koppla skolämnen till 
arbetslivet, att vidga normperspektiven och att träna sin valkompetens1. Det 
handlar också om att belysa arbetsmarknad, arbetsliv, utbildningar och yrken ur 

1 Valkompetens innebär att eleven utvecklar kompetenser som visar strukturerade sätt att samla, kritiskt granska, analysera, sätta samman 
och organisera sig själv och utbildnings- och yrkesinformation samt ha färdigheter att kunna fatta och genomföra beslut. Detta tränas i 
studie- och yrkesvägledningen under hela skoltiden

©Hej Syv
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olika synvinklar.

 Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen som studie- och 
yrkesvägledaren ger i form av samtal individuellt och i grupp. Där får eleven möjlighet att reflektera 
över sig själv i relation till olika möjligheter som framtiden kan ge. Vägledningen ska vara en process 
som ger eleven bästa förutsättningar för att kunna fatta väl underbyggda beslut.  

Mål 
• Elevernas behov av studie- och yrkesvägledning, i både vid och snäv bemärkelse, tillgodoses. 
 
• Eleverna gör väl underbyggda val utifrån självkännedom, vilket innebär att kunna fatta beslut 
och genomföra dessa. 
 
• Samarbetet mellan skola och arbetsliv utvecklas.  
 
Effektmål  
• Varje skolenhet har en aktivitetsplan. Rektor lyfter och belyser vissa aktiviteter i 
det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
• Varje skolenhet beskriver i sitt systematiska kvalitetsarbete hur arbetet kring Samverkan-Skola-
Arbetsliv bedrivs. 
 
• Antalet barn, unga och vuxna upplever att skolåren gett dem en bra förberedelse inför vidare 
studier och arbetsliv.  
 
• Omval och studieavbrott minskar. 
 

Aktivitetsplan på varje skolenhet
 Skolorna ska ha en skriftlig aktivitetsplan för studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse som 
beskriver hur skolan ska nå målen i styrdokumenten. Aktivitetsplanerna skrivs tillsammans i 
arbetslaget. Aktiviteter i planerna tillgodoser elevens behov av studie- och yrkesvägledning i vid 
bemärkelse. Aktiviteterna ska vara kontinuerliga. Aktiviteterna 
ska genomföras i alla skolformer, i alla årskurser och i alla 
ämnen. Det ska vara planerade inslag som skapar en helhet.  

Aktivitetsplanen ska tydligt ange: 

 Vilka aktiviteter som ska genomföras 
 Vilka årskurser som är aktuella för de 

olika aktiviteterna 
 Vem som ansvarar för att aktiviteterna genomförs 
 Hur aktiviteterna följs upp och analyseras 

Se mall bilaga 1

 Använd 10-stegsmodellen2 som finns i den digitala resursen hejframtidsval.se.
I förskolorna arbetar man för att stärka barnens medvetenhet om sig själv, andra och omvärlden. 
Trots att arbetet med studie- och yrkesvägledning inte nämns i förskolans läroplan vill Hallsbergs 

2 Inloggning till hejframtidsval.se finns på intranätet, logga in och sök på 10-stegsmodellen

Page 80 of 146



5

kommun lyfta fram det arbete som görs med barnen i förskolan, som en viktig del i det livslånga 
lärandet.  
 

Roller och ansvar 
 Lärarens roll 
 

 Arbetsformerna i undervisningen bör träna förmågor som eleven kan ha nytta av i sina 
kommande studier och sitt framtida arbetsliv. 

 
 Arbetsformerna i undervisningen ska möjliggöra elevens egen utveckling där man upptäcker 

sig själv i interaktion med andra.  
 
 Arbetsformerna i undervisningen ska möjliggöra för eleven att träna på att driva och leda sig 

själv. 
 

 Läraren ska ge eleven möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha 
betydelse i arbetslivet och på detta sätt vara ett underlag för deras framtida studie- och 
yrkesval. 

 
 Läraren ska ge eleven att få möjlighet att träna konsekvenser av olika val. 

 
 Läraren ska utmana, problematisera och visa eleven alternativ till traditionella 

könsmönster samt kulturell och social bakgrund så att detta inte begränsar eleverna i deras 
framtida studie- och yrkesval. 

 
 Läraren ska möjliggöra för eleven att utveckla förståelse, öppenhet, nyfikenhet och 

medvetenhet om sig själv i ett framtida studie- och arbetsliv. 
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Rektors roll 
 Se till att det finns rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och 

yrkesvägledningen så att den tillgodoser elevernas behov av vägledning. 
 

 Tydliggöra ansvaret i studie- och vägledning i vid bemärkelse och studie- och 
yrkesvägledning i snäv bemärkelse. 

 
 Se till att studie- och yrkesvägledning sker genom hela skoltiden så att eleven får rätt 

förutsättningar att utveckla sin valkompetens. 
 

 Säkra att eleven erbjuds vägledningssamtal utifrån sina behov. 
 

 Uppfylla de nationella målen enligt Lgr 11 
 

Huvudmannens roll 
 Se till att alla elever i åk 1–9 har tillgång till studie och yrkesvägledning. 

 
 Verka för att förskolan och förskoleklassen också är en del av arbetet. 

 
 Verka för samverkan mellan åk 9 och gymnasiet. 

 
 Stödja med en struktur som skapar kontinuitet och helhetssyn, med avstamp i 

elevens förutsättning och behov. 
 

Studie- och yrkesvägledarens roll 
Studie- och yrkesvägledaren har kunskaper om karriärval, vägledning, när det gäller val och väljande 
samt färdigheter inom samtalsmetodik. Studie- och yrkesvägledaren besitter också kompetens om 
aktuella vägar och system gällande utbildning, yrken, arbetsliv samt arbetsmarknad. Dessutom 
hjälper studie- och yrkesvägledaren eleven att utveckla kunskaper om sig själva, genom 
olika metoder och modeller som stärker eleven att förstå och lära sig mer om sina egna val.  Studie- 
och yrkesvägledaren är också ett stöd till övrig personal i sitt arbete kring studie- och 
yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledaren har därför en viktig roll när det kommer till att bistå 
den övriga personalen i frågor som rör arbetsliv och utbildningsvägar.  

I studie- och yrkesvägledarens dagliga uppgifter ingår bl.a 
 Informationsmöten med vårdnadshavare, enskilt eller i grupp 

 
 Information/undervisning gällande studie- och yrkesvägledning 

 
 Vägledningssamtal 

 
 Ärenden gällande nyanlända elevers framtida studie- och yrkesval 

 
 Underlag när rektor överväger beslut om ett åtgärdsprogram med anpassad studiegång. 

 
 Säkerställande och vidareutveckling av syv i vid bemärkelse 

 
 Information till personal gällande svenska skolsystemet och dess förändringar, 

samt information om gymnasieval/behörighet 
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 Digital resurs 

Alla pedagoger i Hallsbergs kommuns grundskolor har läsåret 
2019/2020 tillgång till den digitala utbildningsportalen 
hejframtidsval.se, där allt material är kopplat till läroplan och 
allmänna råd om studie- och yrkesvägledning 

Källor

Arbete med studie- och yrkesvägledning, skolverkets allmänna råd

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

Läroplanen (Lgr 11)

www.hejframtidsval.se

www.skolverket.se
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Aktivitetsplan – syv i vid bemärkelse
Syfte
Syftet med aktivitetsplanen är att eleven 
ska utveckla sin valkompetens så att när 
eleven ska göra olika val känner sig trygg 
att fatta egna beslut och göra val utifrån 
sig själva. 

©Hej framtidsval

Valkompetenscirkeln
Självkännedom – att veta vem man är och vara medveten om känslor, tankar, värderingar. Känna 
till sina styrkor och svagheter samt vara medveten om sina behov och impulser.
Relevans – eleven har förståelse för varför man går i skolan, kunskapers och ämnens betydelse i 
arbets- och samhällslivet samt beskriver sambandet mellan sig själv, utbildning och arbete.
Arbetsliv och utbildning – eleven utvecklar och breddar sina kunskaper kring yrken och 
arbetsmarknaden såväl stort som smått.  Eleven har god kännedom om gymnasieskolan och de 
program som finns. Eleven har också kännedom om olika typer av eftergymnasial utbildning.
Valkompetens – eleven har fått möjlighet att reflektera över val och hur dessa får konsekvenser. 
Eleven har utvecklat strategier för att granska olika alternativ. Eleven kan genomföra väl 
underbyggda val såsom valet till gymnasiet.
Motverka begränsningar – eleven får möjlighet att förstå och reflektera kring olika normer och 
stereotyper som finns i vardagen, skolan och arbetslivet samt få förståelse för hur stereotyper och 
bakgrunder kan påverka valet av utbildning och yrke vilket leder till att eleven gör val utifrån egna 
intressen och förmågor. Källa: Hej Framtidsval

Ämne___________________________

Klass/er_________________________

Lärare __________________________

Uppgift__________________________

________________________________

________________________________

Markera valt område i valkompetenscirkeln

Genomförande ht – vt (ringa in när det genomförs) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Utvärdering, hur gick det och vad ska jag tänka på nästa gång jag genomför uppgiften 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Hej framtidsval är en digital resurs som 
tillhandahåller redan färdigplanerade 
uppgifter utifrån läroplanen och utifrån 
valkompetenscirkeln. 
www.hejframtidsval.se
Användarnamn: Hallsberg skola
Lösenord: hallsberg-örebro-12

. 

Tips – på hejframtidsval 
finns det spaningar 
eleverna kan göra. Korta 
uppgifter för tex 
mentorstid.

. 

Tips – Jag har ett färdigt 
material som jag kallar 
veckans yrke. Maila mig så 
skickar jag över uppgift
camilla.brynte@edu.hallsberg.se
studie- och yrkesvägledare

. 

Fyll i aktivitetsplanen nedan, gör ni samma uppgift i fler klasser kan ni skriva fler klasser i samma aktivitetsplan. Väljer ni 
att ta någon uppgift från hejframtidsval.se räcker det att skriva namnet på uppgiften och att den är från hejframtidsval.se. 
Planera gärna i arbetslaget så det blir en spridning för klassen över året. När ni fyllt i aktivitetsplanen spara en kopia för att 
se vad klassen gjort inför nästa års planering av syv i vid bemärkelse. När utvärdering är klar skicka en kopia till 
camilla.brynte@edu.hallsberg.se

Skola – Ringa in din skola

Folkasbo
Fredriksberg
Långängen
Sköllersta
Stocksätter
Transten
Östansjö
. 

Aktivitetsplan – syv i vid bemärkelse

Bilaga - Aktivitetsplan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 23 - Patientsäkerhetsberättelse 
(21/BIN/116)

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen för året 2020 ska antas/godkännas av bildningsnämnden.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 23 2021) 
Ärendet behandlas och beslutas direkt på nämndens sammanträde 9 mars.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Madelene Wistrand föredrar ärendet kort. Ingen allvarlig avvikelse det här skett under året. 
Carin Ahl presenterar sig för nämnden, hon är skolsköterska och ny MLA i förvaltningen.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att anta patientsäkerhetberättelsen för 2020.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anta patientsäkerhetberättelsen för 2020.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2020
 Patientsäkerhetsberättelse 2020

Paragrafen är justerad
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§ 23

21/BIN/116
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-02-11 Dnr:21/BIN/116 

Patientsäkerhetsberättelse 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen för året 2020 ska antas/godkännas av bildningsnämnden.

Förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att anta patientsäkerhetberättelsen för 
2020. 

Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är vårdgivaren ansvarig för patientsäkerheten i sin hälso- 
sjukvårdsverksamhet. Vårdgivaren i elevhälsan är lika med skolans huvudman, och därmed 
bildningsnämnden. 

” Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska 
framgå
   1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
   2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
   3. vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.” (3 kap. 10§ 
Patientsäkerhetslagen) 

Elevernas delaktighet i patientsäkerhetsarbetet framgår i patentsäkerhetsberättelsen. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Madelene Wistrand

Tf Förvaltningschef Verksamhetschef för elevhälsan

Bilagor
Patientsäkerhetsberättelse 2020
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Kontakt
E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av:
Datum:  
Ärendenummer: 21/BIN/116     

Patientsäkerhetsberättelse
Avser år 2020 och Elevhälsans medicinska insats, 
Bildningsförvaltningen. 
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Sammanfattning
Året 2020 har till stora delar handlat om Covid-19 och den pandemi som vi är inne 
i. Detta påverkar även Hallsbergs kommun, skolorna och elevhälsans medicinska 
insats. Elevhälsans medicinska insats i Hallsberg (EMI) har under året 2020 arbetat 
med att skapa goda förutsättningar för våra elever att ha en god hälsa, en god 
utveckling och en positiv lärmiljö. Hälsobesök, vaccinationer och enklare 
sjukvårdsinsatser har genomförts trots pandemi. Hälsofrämjande och 
förebyggande arbete har fått prioriteras bort till viss del. 

Under året har en ny organisation för skolsköterskorna sjösatts, och under hösten 
fick vi möjlighet att hälsa nya medarbetare välkomna. Som en förstärkning hade vi 
50% extra skolsköterska i höst för att arbeta med introduktion av nya 
medarbetare och en ny MLA (medicinskt ledningsansvarig skolsköterska). 

Under året har arbetet med avvikelsehantering utvecklats. Betydligt fler avvikelser 
har utretts och analyserats vilket har gjort att handläggningen har blivit tydligare. 
Som ett led i detta har vi även avsatt tid i den medicinska elevhälsan för att prata 
om avvikelser i samband med APT. Även om detta arbete utvecklats mycket under 
året, finns det fortfarande flera utvecklingsområden kvar. Både i hur avvikelser 
hanteras och analyseras, men även hur klagomål och synpunkter tas om hand. 

Skolsköterskorna träffas regelbundet för att arbeta med rutiner och samsyn. Detta 
har till stor del sin grund i föregående års avvikelser, och har lett till att arbetet på 
skolorna blivit mer likvärdigt. Det är bra för organisationen att befästa rutiner och 
ha tid att stämma av hur arbetet fortlöper på skolorna. Detta är en aktivitet som 
kommer att bidra till samsyn och likvärdighet, det kommer att fortsätta in i nästa 
år. Skolpsykologerna arbetar också med samsyn och har under året påbörjat 
arbete med rutinen för utredning av misstänkt intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetet med att främja en patientsäker hälso- och sjukvård i 
bildningsförvaltningen i Hallsberg, har tagit stora steg detta år, men det finns 
fortfarande många områden kvar att arbeta med. 
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Inledning
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet 
hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. 
Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig 
senast den 1 mars varje år.

1 Struktur

1.1 Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.  

Enligt skollagen ska det finnas en elevhälsa med målsättning att stödja elevernas 
utveckling mot målen. Elevhälsa ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och pedagogiska insatser.

Mål för elevhälsans medicinska insats (EMI) är att främja elevers hälsa och 
utveckling i grundskolan genom att erbjuda och genomföra hälsosamtal med 
elever i förskoleklass, åk 2, åk 4 och åk 7, samt erbjuda enklare sjukvårdsinsatser. 
Vaccinationer erbjuds enligt nationella vaccinationsprogrammet till samtliga 
elever i åk 2, åk 5 och åk 8 samt detta år även flickorna i åk 6. EMI ska främst 
arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Under 2020 har vi fortsatt att arbeta med målet att skapa goda förutsättningar för 
våra elever att ha en god hälsa, en god utveckling och en positiv lärmiljö. Detta 
arbete har till stora delar påverkats av yttre faktorer. Under 2020 har vi och resten 
av världen befunnit oss i en pandemi, Covid19, som påverkat vårt dagliga arbete. 

Under våren fick vi prioritera arbetsuppgifter utifrån att vi hade vakanta tjänster 
och sjukskrivningar, men också att arbetet med Covid19 på skolorna tog en del 
tid. Hälsosamtal för åk 4 genomfördes inte med alla elever. Vi prioriterade att 
göra hälsobesök, och sedan följa upp de elever som behövde ett samtal i närtid. 

Under våren pågick samtal med socialförvaltningen i kommunen om att ev låna 
skolsköterskeresurs till äldreomsorg. Introduktioner skedde samt även 
iordningsställande av licenser m m. Men situationen lugnade sig i kommunen, och 
skolsköterskorna fick vara kvar på sina skolor. Samtal har förts löpande om 
situationen på skolorna med tanke på smittorisk, smitta bland elever/pedagoger 
samt rutiner vid smittspårning. I dessa samtal har skolsköterskor och skolläkare 
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varit viktiga sakkunniga. Under våren gjordes en riskanalys och handlingsplan för 
skolsköterskornas arbete under pandemin. 

I augusti startade vi att arbeta utifrån vår nya organisation med skolsköterskor. 
Detta ledde till att alla skolor utom två, fick nya skolsköterskor. Vid nyåret 
avslutade MLA sin tjänst i kommunen. Under hösten kunde hon fokusera på MLA-
uppdraget och finnas som en extra resurs för övriga skolsköterskor. Arbetet under 
hösten fokuserade på att öka likvärdigheten och med täta uppföljningar arbeta för 
samsyn i kommunen. 

Under året har psykologerna fortsatt sitt arbete med hälsofrämjande 
förebyggande arbete, och till viss del åtgärdande arbete. Under hösten avslutade 
vår PTP-psykolog sin tjänst och ersattes av en legitimerad psykolog. Arbetet under 
hösten har påverkats till stor del av Covid19, eftersom de flesta möten sker 
digitalt, och vi försöker undvika att åka mellan skolor i mesta möjliga mån. 
Samtidigt behöver arbetet fortsätta som vanligt. Skolpsykologerna arbetar också 
med frågor kring likvärdighet och samsyn i elevhälsan. Under året har arbetet 
präglats av utbildningar i Trygghetscirkeln, som är ett led i hälsofrämjande arbete 
på skolorna. 

1.2 Organisation och ansvar
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Huvudman och vårdgivare för EMI i Hallsberg är bildningsnämnden.

Ansvaret för EMI har delegerats till verksamhetschef Madelene Wistrand 
avseende: 

 Ledningssystemet för kvalitetsarbete

 Det systematiska patientsäkerhetsarbetet

 Anmälningar enligt Lex Maria

 Informationssäkerhetsarbetet

För de arbetsuppgifter och ansvar där det krävs särskild medicinsk kompetens för 
att göra bedömningar om kvalité och patientsäkerhet, och för att avgöra om god 
och säker vård, finns en medicinskt ledningsansvarig skolsköterska; Lena Thor, 
fram till och med 201231. 

Organisationen består av 4,75 tjänster skolsköterska, efter sommaren 5,0 tjänster, 
varav 0,2 är MLA, och 2,0 tjänster psykolog. Skolläkare köps in via Astrocyt AB och 
består av ca 0,15 tjänst. 

Skolsköterskorna är fördelade på olika skolor. Under 2020 har två skolsköterskor 
påbörjat anställning i kommunen. En skolsköterska avslutar vid årsskiftet. 
Psykologerna reser runt på flera skolor i kommunen. 
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1.3 Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3

Samverkan sker kontinuerligt med elevhälsan på skolan, och med skolans övriga 
personal. Syftet är att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och att se hur hälsa kan 
främjas. 

Samverkan sker kontinuerligt med vårdnadshavare till elever. Vårdnadshavare har 
det yttersta ansvaret för elevernas mående och hälsa. 

Samverkan med andra aktörer har också skett under året. Dessa omnämns nedan: 

 Barnhälsovården - för att få ta del av information om eleverna tidigt och 
kunna identifiera elever i behov av stöd. 

 Barn och ungdomskliniken, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Logopedi 
och Foniatri - för att kunna hjälpa elever och vårdnadshavare vidare då 
behov av insatser finns. Samarbete sker regelbundet på olika nivåer för 
att säkerställa processer i informationsflöde, remissgång och 
behandlingsresultat.  

 Socialtjänsten - vid anmälningar och eventuellt gemensamt arbete efter 
dessa. 

 Gymnasieskolan – vid skolbyte för att lämna över information. 

 Andra skolor/förskolor – vid skolbyten och övergångar. 

 Kostavdelningen - angående rutiner för elever med behov av specialkost. 

Samverkan sker även med andra kommuners EMI, till exempel genom deltagande 
vid nätverksträffar med psykologer, MLA, skolsköterskor och verksamhetschef. 
Syftet med nätverksträffarna är att ta del av varandras arbete och utbyta 
erfarenheter. 

Hallsbergs EMI deltar även i Örebro kommuns nätverk. Detta ger oss tillgång till 
Örebros metodbok och utbildningar, samt träffar med andra i samma profession. 
Vi har även genom detta avtal tillgång till skolöverläkare och under detta år har vi 
haft god samverkan med smittskyddsläkare via detta nätverk. 

Under året har en del svårigheter i samverkan blivit tydliga. Detta gäller dels 
kommunikationen med remisser och posthantering som lett till långa väntetider, 
men även att föräldrar har lämnat synpunkter eller klagomål på andra 
verksamheter där man fått vänta på vård. Dessa ärenden har visat på behovet av 
att arbeta med hur samverkan ska ske mellan oss och regionen på ett mer 
övergripande plan och kring enskilda individer. Särskilt gäller detta hur vi 
kommunicerar kring avvikelser. 

1.4 Patienters och närståendes delaktighet
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

EMI strävar efter samarbete och delaktighet från elever och deras närstående. All 
hälso- och sjukvård inom EMI är ett erbjudande. Samtycke till vård, undersökning 

Page 93 of 146



Datum

     
     

21/BIN/116     
Sida

7(15)

eller behandling sker i de flesta fall muntligt men vid vaccinering och utredning av 
psykolog efterfrågas skriftligt medgivande. Överföring av elevs hälsojournal från 
Barnhälsovården, till/från skola utanför kommunen sker med vårdnadshavares 
skriftliga medgivande.

Skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer ska alltid sträva efter samarbete 
med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling. 

Elev bör alltid informeras i det som rör individen och information ska vara 
anpassad efter ålder och mognad.  Information om EMI och basprogrammet ges 
muntligt vid föräldramöten. Det finns information om EMI och basprogrammet på 
kommunens hemsida. 

Vid de avvikelser som innebär en vårdskada, kontaktas vårdnadshavare av MLA 
eller verksamhetschef. Möte med verksamhetschef och MLA erbjuds 
vårdnadshavare och elev för att de ska kunna delge sin bild av händelsen. 

1.5 Hälso-och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5

All personal inom EMI ansvarar för att identifiera och rapportera händelser som 
har eller hade kunnat medföra skada i samband med vård och omhändertagande. 
Vikten av att rapportera tas upp på kategoriträffar för skolsköterskor regelbundet 
för att uppmärksamma och påminna om skyldigheten samt rutinerna kring detta.  

Rutiner för avvikelserapportering finns men är under uppdatering. Blankett för 
anmälan av avvikelse finns i Prorenata och i Teams. Blanketten skickas därefter till 
verksamhetschefen för EMI som är ansvarig för avvikelsehanteringen. Utifrån 
bedömning av skadans allvar, och i samråd med MLA, handläggs ärendet. 

Vid mindre allvarlig vårdskada görs en utredning anpassad efter händelsens 
karaktär. En analys och bedömning leder till att åtgärder som skall förhindra ett 
upprepande tas fram. Återkoppling till skolsköterskorna och övriga berörda sker 
därefter. Händelsen följs upp för att se att åtgärderna haft avsedd effekt. 
Avvikelserna återkopplas i samband med APT till verksamheten.

Vid allvarlig vårdskada anmäler verksamhetschefen ärendet till Inspektionen för 
vård och omsorg. Det gäller händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada. Verksamhetschefen ansvarar också för att 
uppmärksamma och beskriva händelsen för vårdgivaren.

1.6 Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6

På Hallsbergs kommuns hemsida där information om EMI finns, hittas information 
om hur klagomål på hälso- och sjukvården framförs. Kontakt tas i första hand med 
verksamhetschef eller MLA. Information finns också om Region Örebro Läns 
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patientnämnd samt till Inspektionen för vård och omsorg. Denna information 
finns även tryckt som en broschyr, tillgänglig hos skolsköterskan. Systemet för att 
handlägga klagomål och synpunkter behöver utvecklas och bli mer tydligt för 
skolsköterskor, psykologer och MLA, verksamhetschef. 

Under året 2020 har ett klagomål inkommit från en vårdnadshavare.

1.7 Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2

Egenkontroll Omfattning Källa

Bemanning och 
resursfördelning av 
skolsköterskor

1 gång per år
Verksamhetschef och MLA ser 
över behovet och aktuell 
bemanning

Medicinteknisk utrustning:

Kylskåpstemperatur

Audiometer

1ggr/vecka

1ggr/år

Protokoll för kylskåp finns 

Audiometer kalibreras externt

2 Process
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2   

 I början av 2020 granskades journaler hos dåvarande åk 9, med tanke på 
att granska dokumentationen kring vaccinationer. Detta ledde till en 
omfattande mängd avvikelser, tillbud - som handlar om brister i 
dokumentation. Litteratur köptes in till alla skolsköterskor om 
dokumentation i EMI. 

 Under året har arbetet fortsatt med att skapa system och rutiner för 
anmälan av avvikelser. Skolsköterskor och psykologer har under hösten 
påbörjat med rutinen att ha särskilda möten i anslutning till APT där 
avvikelser gås igenom. Särskilda dokument har tagits fram för utredningar 
av avvikelser – både händelser och tillbud. Avvikelser som har medfört 
allvarlig vårdskada finns i bildningsförvaltningens diarium. Systemet för 
att handlägga risker behöver utvecklas. 

 Skolsköterskorna har haft avstämningsmöten regelbundet, där man stämt 
av hur arbetet med hälsosamtal och vaccinationer fortlöper. Där har även 
samtal kring dokumentation av dessa processer skett. 

 Arbete med dokumentation i Prorenata för att skapa likvärdighet i 
kommunen. 
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 Arbete utifrån den nya skolsköterskeorganisationen sker sedan augusti 
2020. Utvärdering har skett kortfattat på en kategoriträff. Justering av 
förslaget har skett tillfälligt. Det finns behov av uppföljning även längre 
fram.

 Under hösten påbörjades ett arbete med förvaltningsledning och 
kostavdelning kring kostintyg och rutiner för specialkost. Arbetet 
fortsätter under 2021.  

 Skolsköterskorna arbetar och använder metodboken från Örebro kommun, 
vilken revideras och uppdateras löpande.

 Skolsköterskor har deltagit i utbildningar som ordnas av EMI i Örebro 
kommun via avtalet. 

 Arbete med att uppdatera rutiner för utredning vid misstanke om 
Intellektuell Funktionsnedsättning har påbörjats och kommer slutföras 
under 2021. 

 Under året har arbetet i elevhälsan skett med stöd av elevhälsoplanen. Där 
finns framtagandet av en Handbok för elevhälsa som en aktivitet. Detta 
kommer bidra till en tydlighet i ledningssystem för elevhälsan. 
Elevhälsoplanen löper ut år 2021.

 Medicinteknisk utrustning har setts över och komplettering har skett med 
ny våg. 

2.1 Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4

Bedömning av risker sker löpande i verksamheten. I samband med utredningen av 
avvikelser används HFMEA riskmatris för bedömning. 

Dokumentation av riskanalyser i verksamheten saknas, och är ett område som 
behöver utvecklas. 

2.2 Utredning av händelser – vårdskador
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket

Under året 2020 har 31 avvikelser rapporterats in. Av dessa är 30 tillbud, och har 
alltså inte lett till någon vårdskada. 22 av dem kommer ur journalgranskningen 
som gjordes i början på 2020, och handlar till största del om brister i 
dokumentation. 

En avvikelse har bedömts lett till utebliven vård, då en elevs astmamedicin inte 
fanns tillgänglig i skolan när eleven behövde det. Anledningen till detta var att 

medicinen kasserats på grund av att den var för gammal. Elevens vårdnadshavare 
kunde komma till skolan med medicin, vilket löste situationen.

Under året har ingen avvikelse noterats som inneburit en allvarlig vårdskada eller 
risk för allvarlig vårdskada. 
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2.3 Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§

EMI är skyldig att föra journal enligt patientjournallagen. Sedan hösten 2018 
använder EMI Prorenata som journaldokumentationssystem. Detta är ett 
webbaserat journalsystem som är CE-märkt. Prorenata arbetar i enlighet med 
kvalitetsledningssystemet ISO-13485 och riskhanteringssystemet ISO-1497. Vid 
upphandling av Prorenata genomförde Hallsbergs kommun en 
konsekvensbedömning utifrån GDPR. Inloggningsfunktionen garanterar att 
obehöriga inte får tillgång till journalen eller annan dokumentation. 

Systemansvarig utsedd för Prorenata är verksamhetschef och IT-tekniker på 
bildningsförvaltningen. Obehörig inloggning analyseras och rapporteras till 
verksamhetschef. 

För elever med skyddad identitet sker dokumentation i pappersjournal enligt rutin 
i metodboken.

Uppdatering av kontaktuppgifter i intern adressbok och på hemsida har gjorts 
löpande för att förhindra felaktig postgång eller att information kommer till fel 
skola. 

3 Resultat och analys
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

3.1 Egenkontroll
Nedan beskrivs målen för 2020 års patientsäkerhetsarbete och resultatet av 
dessa.

Mål 1

EMI har ett 
fungerande system 
för anmälan av 
risker, klagomål 
och synpunkter. 
Systemet är känt av 
alla medarbetare.

Strategier

Skapa system 
och rutiner för 
signalsystemet. 

Utbilda 
medarbetare i 
detta. 

Åtgärd

Ska genomföras 
under 2020.

Resultat

Signalsystemet har 
förbättrats vad gäller 
Avvikelser och 
händelser. Däremot 
inte när det gäller 
risker eller 
klagomål/synpunkter

Analys

Vi har behövt fokusera på 
att få ett system där vi 
kan hantera, utreda och 
analysera avvikelser 
innan vi tar oss an risker, 
klagomål och synpunkter. 

Mål 2

Ökad likvärdighet i 
hur 
skolsköterskorna 
agerar, bedömer 
och dokumenterar.  

Strategier

Skapa processer 
med tydliga 
aktiviteter och 
rutiner.

Åtgärd

Påbörja arbetet 
med 
vaccinationspro
cessen.

Granska 
journaler av 
vaccinationer i 

Resultat

Vid 
journalgranskningen 
uppmärksammades 
stora olikheter i 
dokumentation. 
Dessa ledde till 
avvikelser. Vilket i sin 

Analys

Under 2020 har arbetet 
med likvärdighet gått via 
signalsystemet, dvs 
avvikelserna. Men även 
vid samtal i 
yrkesgruppen. 

Att arbeta med rutiner 
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3.2 Avvikelser
Under året 2020 har 31 avvikelser rapporterats in. Av dessa är 30 tillbud, och har 
alltså inte lett till någon vårdskada. 

Typ av händelse Beskrivning Åtgärd Uppföljning

åk 9. tur har lett till samtal 
kring 
dokumentation, 
förtydligande av 
rutiner m m. 

och processer i 
dokumentation via t ex en 
bok eller utbildning, 
kommer behöva ske 
under nästkommande år. 

Mål 3

En skolsköterske-
organisation som 
bidrar till stabilitet 
och likvärdighet i 
stödet till eleverna 
och elevhälsan. 

Strategier

Organisations-
förändring.

Åtgärd

Under våren ta 
fram en ny 
organisation 
som är mer 
stabil. 

Under hösten 
arbeta utifrån 
den nya 
organisationen. 

Resultat

Från och med hösten 
arbetar man i en ny 
skolsköterskeorganis
ation. 

Eftersom den 
baseras på 
samarbete finns 
större möjlighet till 
samsyn och samtal 
kring arbetet. 

Gemensamma 
avstämningar sker 
varje måndag.

Analys

En analys av hur detta 
påverkar på sikt är svårt 
att göra så snabbt inpå. 
Men så långt som arbetet 
fortgått så har 
organisationen fungerat.

En mindre justering har 
gjorts utifrån att få en 
balans i teamen kring 
nyanställda och mer 
erfaren personal. 

Mål 4

Rutinerna för 
specialkost blir lika 
i kommunen. 

Strategier

Samtal i 
sköterskegrupp
en och med 
måltidsservice.

Åtgärd

Ta fram rutiner 
under året. 

Resultat

Det finns ett förslag 
på rutin för 
specialkost som 
kommer diskuteras 
och förhoppningsvis 
antas under 2021.

Analys

Arbetet har bestått i 
samtal med ledning och 
kostavdelningen. Det 
finns en bra grund för 
samsyn, men fortfarande 
en del oklarheter som 
behöver redas i. Det 
behöver finnas 
formulerat en rutin för 
hur vi arbetar med 
specialkost, som 
förvaltningen och 
kostavdelningen står 
bakom. 
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Tillbud vid 
Dokumentation

23 avvikelser om 
felaktig dokumentation vid 
vaccinationer.

Noterat i journal att vaccin 
och ordination ej stämmer 

Rutiner vid vaccination 
behöver följas 

Påtala vikten av att följa 
rutiner och ha det lugnt 
omkring sig. 

Rutin för introduktion 
behöver ses över, mer 
systematisk och skriftlig.

Påtala vikten av att ta det 
lugnt vid journalföring  

Överlappa vid 
sjukskrivningar.

Vissa åtgärder redan klara. 
Till exempel att få tag på 
journaler och ändra befintlig 
dokumentation kring 
vaccinationer. 

Övriga ska följas upp vt 
2021, senast juni 2021.

 

Tillbud vid 
Dokumentation

2 avvikelser då journaler 
saknas.

Kontakt med IT-ansvariga 
och återställt journalen som 
försvann i övergången till 
Prorenata.

Se över rutinen för 
nyinflyttade elever kring 
rekvirering.

Påtala att kortkommmando 
behöver användas när man 
säkerställt att information 
finns 

Ska följas upp vt 2021, 
senast juni 2021.

Tillbud vid 
Dokumentation

1 avvikelse där en 
journalanteckning av misstag 
lagts i elevakt.

Kontakta Prorenata för att 
höra om det går att 
förtydliga skillnad mellan 
elevakt och journal. 

Ska följas upp vt 2021, 
senast juni 2021.

Händelse och 
tillbud kopplat 
till hantering av 
medicin

1 händelse, utebliven vård, 
där astmamedicin som skulle 
ges till elev var för gammal.

1 tillbud där elevbundet 
insulin som gått ut.

Påtala vikten av att följa 
metodbokens rutiner vid 
kontroll av mediciner datum. 

Organisation som överlappar 
vid sjukskrivningar 
 

Ht 2021 

Tillbud kopplat 
till 
Medicinteknisk 
utrustning

1 avvikelse är kylskåp stannar 
vid elavbrott, inga mediciner i. 
Blir då ett tillbud. 

Följa rutin om kontroll av 
temperaturer 
 

Ht 2021 
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Tillbud kopplat 
till tekniska 
hjälpmedel.

1 avvikelse då mobiltelefon 
inte fungerar pga. dålig 
täckning på skolan.

Påtalat för 
fastighetsavdelning

Installerar SoftPhone  

Dec 2020 

Tillbud som 
beror på brister i 
organisationen.

Brister i inskolning av ny 
skolsköterska som lett till 
brister i dokumentation 
och hantering av 
vaccinationer. De händelser 
som avses har anmälts och 
analyserats var för sig. Denna 
analys handlar om bristerna i 
inskolning och introduktion. 

 Tydligare rutin vid 
inskolning, med regelbundna 
uppföljningar  

 

Genomgång av rutiner med 
alla ssk  

Tätare möten där 
skolsköterskorna pratar om 
rutiner och kommande 
arbetsuppgifter  

Juni 2021 

3.3 Klagomål och synpunkter
Under året har ett klagomål kommit in och hanterats av verksamhetschef. 

Klagomålet handlar om att förälder upplevt att skolsköterska ej följt upp vikt eller 
kommunicerat behovet av stöd till skola och fritids. Grunden till detta var brist på 
skolsköterskeresurs på den aktuella skolan. 

Hanteringen av klagomål är ett utvecklingsområde. Det finns troligtvis många 
synpunkter från föräldrar, elever och lärare som inte tas om hand eftersom vi inte 
har ett system för hur vi ska hantera och handlägga dom än. 

3.4 Händelser och vårdskador
En händelse har bedömts leda till utebliven vård. Det är ingen allvarlig vårdskada, 
utan handlar om en elev som inte fick astmamedicin.  

Hanteringen av avvikelser har utvecklats under 2020, och är mer förankrad hos 
både skolsköterskor och psykologer. Men det finns fortfarande ett 
utvecklingsområde när det gäller analysen av avvikelser och hur åtgärder följs 
upp. 

3.5 Riskanalys
Under året har arbetet i EMI fortlöpt utan några större händelser eller avvikelser. 
På så sätt upplevs arbetet säkert, liksom det gjort tidigare år. Samtidigt finns det 
fortfarande brister i hanteringen av risker i verksamheten, samt klagomål och 
synpunkter eftersom de inte rapporteras eller hanteras systematiskt. Detta 
nämndes i förra årets patientsäkerhetsberättelse och behöver även tas med i 
detta års berättelse. 

Arbetet med att få samsyn och tydlighet kring processer och dokumentation har 
fortsatt under 2020 och behöver fortgå. Vikten av samsyn och arbetssätt som är 
lika, underlättar och skapar en säkrare vård för eleverna. Under året har 
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avvikelser främst handlat om att olikheter i dokumentation och hantering av 
vaccinationer, blivit synliga och uppmärksammade. Dessa olikheter finns troligtvis 
på flera områden, och mer arbete med ledningssystemet behövs för att skapa 
samsyn, både bland psykologer och skolsköterskor. Under året 2020 har 
ledningssystemet utvecklats på två fronter; att förtydliga processer och rutiner 
och att förtydliga avvikelsehanteringen. Vi har fortfarande arbete kvar att göra 
med detta under år 2021. 

Under våren gjordes en riskanalys utifrån pandemi. Denna gjordes som hjälp i 
prioritering av skolsköterskans arbete då resurser under våren var begränsade. 

4 Mål och strategier för kommande år

Mål 1

Personuppgifter och känsliga 
uppgifter om hälsa, ska omges 
med skydd och bara finnas där de 
är nödvändiga. 

Strategier

Uppdaterad akutpärm 
på skolorna

Säkerställa att elevernas 
journaler inte används 
av andra än de som 
deltar i och bedriver 
vård. 

Arbeta med systematik 
kring 
informationssäkerhet.

Åtgärd

Se över och granska 
innehållet med tanke på 
GDPR och nyttan med 
uppgifterna.

Skapa en rutin för 
loggkontroll, och 
journalgranskning. 

Uppdatera rutiner för 
dokumentation i 
elevhälsan och arkivering.

Mål 2

Medicintekniska produkter 
fungerar och är kalibrerade.

Strategier

Skapa register och rutin 
för kalibrering av 
medicinteknisk 
utrustning 

Inventera behovet av 
teknik på de olika 
mottagningarna

Åtgärd

Skapa rutin och 
implementera den. 
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Mål 3

Likvärdig planering och 
genomförande av insatser inom 
EMI över hela kommunen.

 

Strategier

Ökad likvärdighet i hur 
skolsköterskorna agerar, 
bedömer och 
dokumenterar.  

Säkerställa ett likvärdigt 
arbetssätt över hela 
kommunen

Hantering av specialkost 
blir lika i kommunen. 

Åtgärd

Arbeta utifrån ny 
organisation, utvärdera 
och förändra vid behov. 

Arbeta med täta 
uppföljningar och 
kategoriträffar där 
gemensam planering sker. 

Upparbeta ett årshjul för 
insatser inom EMI 

Utbildning i juridik kring 
skolsköterskans 
dokumentation, och 
implementering av den. 

Samtal i sköterskegruppen 
och med förvaltningen 
och kostavdelningen.

Ta fram rutiner där det 
saknas och implementera 
dessa.

Mål 4

Signalsystemet fungerar, bidrar till 
systematik och utveckling av 
verksamheten. 

Strategier

 Hantering av avvikelser 
behöver befästas. 

Hantering av klagomål 
och synpunkter är tydlig 
och systematisk.

Åtgärd

Fortsätta att arbeta med 
systemet för avvikelser. 

Utveckla ett system för att 
hantera och dokumentera 
klagomål och synpunkter.

Fylla på med kunskap hos 
verksamhetschef och MLA 
kring detta i seminarium 
med jurist under våren. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24 - Kartläggning av nyanlända i Hallsberg 
(21/BIN/114)

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsledare Katerina Kuksa presenterar arbetet med kartläggning av nyanlända elever 
i Hallbergs kommun.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 24 2021) 
Ärendet behandlas och beslutas direkt på nämndens sammanträde 9 mars.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Ärendet föredras av Katerina Kuksa. Hon informerar nämnden om huvudmannens ansvar för 
de nyanlända eleverna. I grundskolan finns för närvarande cirka 180 nyanlända elever.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att ta informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut 
Bildningsnämnden tar informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Kartläggning nyanlända elever

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2021-02-11 Dnr:21/BIN/114 

Kartläggning av nyanlända i Hallsberg

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsledare Katerina Kuksa presenterar arbetet med kartläggning av nyanlända elever i 
Hallbergs kommun. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden tar informationen till handlingarna

Ärendet 
Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Skolan ska göra en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper för att sedan kunna placera 
eleverna i rätt årskurs och undervisningsgrupp. Till stöd för bedömningen finns Skolverkets 
kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2.

Materialet är avsett att användas för elever i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och 
specialskolan, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre 
steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller 
han börjar skolan i Sverige. Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är 
obligatoriska för skolor att använda.

Placera eleven på rätt nivå

Resultatet av kartläggningens två första steg, tillsammans med elevens ålder och personliga 
förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om placering i årskurs och i 
undervisningsgrupp. Kartläggningen ligger också till grund för planeringen av elevens fortsatta 
undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena.

Kartläggningsmaterialets tre steg

Kartläggningsmaterialet består av tre steg. Steg 1 och 2 är obligatoriska att använda i den inledande 
bedömningen och steg 3 är ett frivilligt stöd för ämneslärare.

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin Katerina Kuksa

Tf. Förvaltningschef Utvecklingsledare modersmålsavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 - Ansökan enskild verksamhet Viby församling i Hallsbergs 
kommun 
(20/BIN/122)

Ärendebeskrivning 
Viby församling har inkommit med en ansöka om att bedriva enskild förskola. 
Bildningsförvaltningen har överlåtit till BoU (barn- och utbildningsförvaltningen) i Örebro 
kommun att utreda ansökan och säkerställa att verksamheten följer de krav som kan ställas 
på enskild huvudman.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 25 2021) 
Ulrika Björklund (M) har anmält jäv i ärendet och deltar inte i behandling och beslut av 
ärendet.

Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet och informerar om processen sedan ansökan 
inkommit till bildningsförvaltningen samt förslag till beslut.

Viby församling har skickat in en skrivelse till ärendet.

Ärendet beslutas direkt på nämndens sammanträde 9 mars.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Christel Forsberg (S) och Ulrika Björklund (M) har anmält jäv i ärendet och deltar inte i 
behandling och beslut av ärendet. Helén Svensson (MP) ersätter Ulrika Björklund i ärendet.

Ärendet föredras av Jonas Bergman Wallin. Ärendet har skickats till Örebro kommun för 
utredning. Det som prövats är de formella kraven för att bedriva enskild förskola.

Emelie McQuillan (M) ställer frågan hur utredningen gått till och yrkar därefter på återremiss 
för att utredningen ska kunna kvalitetssäkras av en oberoende part samt att ärendet upptas 
igen på nästa nämndsammanträde i april.

Gert Öhlin (L) instämmer med Emelie McQuillans yrkande.

Oscar Lundqvist (SD) yrkar bifall till upprättat förslag.

Propositionsordning 
Efter att ha fått propositionsordningen godkänd ställer ordförande proposition på ställda 
förslag och finner därvid att upprättat förslag att avslå ansökan från Viby församling, om rätt 
till bidrag för att bedriva enskild verksamhet har fått flest röster.

Andreas Zakrisson (C) avstår från att delta i beslutet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-09

Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut 
Bildningsnämnden, Hallsbergs kommun, avslår ansökan från Viby församling, om rätt 
till bidrag för att bedriva enskild verksamhet Viby förskola i ur och skur i Viby by
 församlingshemmet 143, 694 95 Vretstorp.

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Emelie McQuillan (M), Gert Öhlin (L), Laura Hedlund (C) och 
Helén Svensson (MP).

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ansöka enskild verksamhet Viby församling i Hallsbergs kommun
 Förslag till beslut - Förskolan Viby i ur och skur

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Datum: 2021-02-10 Dnr:20/BIN/122 

Ansökan enskild verksamhet Viby församling i Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning 
Viby församling har inkommit med en ansöka om att bedriva enskild förskola. Bildningsförvaltningen 
har överlåtit till BoU (barn- och utbildningsförvaltningen) i Örebro kommun att utreda ansökan och 
säkerställa att verksamheten följer de krav som kan ställas på enskild huvudman. 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden, Hallsbergs kommun, avslår ansökan från Viby församling, om rätt till bidrag för 
att bedriva enskild verksamhet Viby förskola i ur och skur i Viby by församlingshemmet 143, 694 95 
Vretstorp. 

Ärendet 
I maj 2020 inkom ansökan från Viby församling med organisationsnummer 252002-1268 att bedriva 
Viby förskola i ur och skur till Hallsbergs kommun. Ansökan gäller rätten till bidrag för att bedriva 
enskild förskola med 17 barn. Ansökan saknade ett flertal handlingar, som har begärts in i omgångar i 
efterhand. Hallsbergs kommun lämnade över ansökningsprocessen i november 2020 till Örebro 
kommun varpå kompletteringar inkrävdes i två omgångar. Utöver det bokades en intervju med 
huvudmannarepresentanter för att stämma av olika delar i ansökan. Kompletteringar till ansökan har 
inkommit, men underlaget är inte fullgott gällande delarna:
- Insikt i skolförfattningar
- Insikt i ekonomi
- Konfessionella inslag i utbildningen

Överlag är beskrivningarna i handlingarna kortfattade och Hallsbergs kommun bedömer att den 
sökande inte har tillräcklig kunskap inom skollag och läroplan för förskola för att fullgöra sina 
skyldigheter som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen. Trots att kompletteringsfrågorna samt 
intervju har efterfrågat önskemål om förtydliganden i flera av dessa områden så har inte de sökandes 
redogörelser varit tillräckliga i ovanstående avseenden. 

Utifrån de handlingar som finns i ärendet görs bedömningen att de krav som ställs på en förskola inte 
är uppnådda. Den planerade verksamheten beskrivs i alldeles för begränsad omfattning av hu 
verksamheten kommer att bedrivas utifrån läroplanen och skollagen samt den planerade ur- och 
skurinriktningen. Den konfessionella delen är tillräckligt beskriven, men bristen här ligger i att 
verksamheten inte planerar för andra aktiviteter i samband med de konfessionella inslagen. Det 
saknas också verksamhetsdokument som visar hur huvudman och rektor kommer att arbeta på olika 
nivåer avseende arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete. 

☐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.
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Datum: 2021-02-10 Dnr:20/BIN/122 

Bildningsförvaltningen

Jonas Bergman Wallin

Förvaltningschef

Bilagor
Förslag till beslut
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Bildningsförvaltningen

Datum
2021-03-09

Dnr 20/BIN/122
 

Handläggare
Jenny Kusing, 
Örebro kommun

Viby i ur och skur
Benjamin Lundkvist
Viby by Församlingshem 143
694 95 Vretstorp

Ansökan om rätt till bidrag för att bedriva enskild 
verksamhet

Beslut
Bildningsnämnden, Hallsbergs kommun, avslår ansökan från Viby församling, om 
rätt till bidrag för att bedriva enskild verksamhet Viby förskola i ur och skur i Viby 
by församlingshemmet 143, 694 95 Vretstorp.

Ärendet
I maj 2020 inkom ansökan från Viby Församling med organisationsnummer 
252002-1268 att bedriva Viby förskola i ur och skur till Hallsbergs kommun. 
Ansökan gäller rätten till bidrag för att bedriva enskild förskola med 17 barn. 
Ansökan saknade ett flertal handlingar, som har begärts in i omgångar i efterhand. 
Hallsbergs kommun lämnade över ansökningsprocessen i november 2020 till 
Örebro kommun varpå kompletteringar inkrävdes i två omgångar. Utöver det 
bokades en intervju med huvudmannarepresentanter för att stämma av olika 
delar i ansökan. Kompletteringar till ansökan har inkommit men underlaget är inte 
fullgott gällande delarna: 

 Insikt i skolförfattningar
 Insikt i ekonomi
 Konfessionella inslag i utbildningen

Beredning
Jonas Bergman Wallin, tillförordnad förvaltningschef, och Jenny Stenmark, 
utvecklingskoordinatior, Hallsbergs kommun, samt Jenny Kusing, planerare 
Myndighetsverksamheten, och Mikael Carstensen, programdirektör Barn och 
Utbildning, Örebro Kommun, är de som arbetat med att ta fram förslag till beslut.
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Motivering
Insikt i skolförfattningar
I ansökan hänvisar man till rektors kompetens som ingår i ägar- och 
ledningsgruppen men eftersom hon inte är invald i styrelsen så räknas hennes 
kompetens som verksamhetsbunden, alltså inte en del av ägar- och 
ledningskretsen. Kyrkoherdens egenstudier är inte tillräckliga avseende insikt och 
erfarenhet. Ordförande har utbildning men mot högskola/universitet vilket inte 
bedöms som tillräckligt. En ledamot har arbetat med musik och rörelse med barn 
från förskoleålder och uppåt, vilket heller inte bedöms som tillräckligt underlag för 
att vara insatt i förskolas författningar och styrdokument. En annan ledamot sitter 
som politiker i bildningsnämnden, vilket i sig inte heller ger tillräckligt med 
kunskap för att få bedriva förskola. 

I ansökan anges även det kyrkliga nätverket med andra förskolor i kyrkans regi, 
vilket inte är relevant heller eftersom kunskapen måste finnas i ägar-och 
ledningskretsen för den sökande huvudmannen. 

Kyrkofullmäktige har haft ett extra sammanträde och valt in Viktoria Jacobson för 
att uppfylla kraven på insikt i skollagen. Hon är förskollärare och har 25 års 
erfarenhet av yrket och bedöms inneha tillräcklig kunskap. Dock saknas 
huvudmannens systematiska arbete avseende kvalitet och dess uppföljning, 
utvärdering samt dokumentation vilket gör att ansökan inte kan anses fullgod i 
detta avseende.

2 kap. 8§ skollagen 
På frågan om hur huvudmannen ska arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet 
svarar man att verksamheten kommer att arbeta med BRUK och rapportera enligt 
ett årshjul till styrelsen. Hur huvudmannen/styrelsen kommer att arbeta med 
detta avseende planering uppföljning och utvärdering framgår inte. 
Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även 
se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. I 
arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. Till 
exempel om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram 
att det finns brister i verksamheten, så ska huvudmannen se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. Det arbetet finns inte beskrivet i nuläget.

Lpfö 18, 2.8 rektors ansvar 
På frågan hur huvudmannen säkerställer att rektor kommer kunna ge personalen 
förutsättningar att arbeta med BRUK svarar man att sådana detaljer inte är färdiga 
än. Ingen beskrivning av hur personalen förväntas arbeta med dokumentation, 
planering och utvärdering förekommer under intervjun eller i 
ansökningshandlingarna. 

Lpfö 18, 2.8 rektors ansvar 
Rektors ansvar är i beskrivningen från huvudmannen väldigt begränsat. Rektor 
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kommer att arbeta nära kyrkoherde som har delegationer för att kunna bedriva 
verksamhet. Detta anses som problematiskt om man läser läroplanens avsnitt för 
vad rektor ska ansvara för. Det framgår inte med tydlighet att rektor kommer få 
förutsättningar att bedriva förskolan på det sätt som skrivelsen avser.  

Insikt i ekonomi
Varje ägar-och ledningskrets måste själva bära kunskapen för ekonomiarbetet. Att 
ha en revisor eller ekonom knuten till verksamheten är således inte tillräckligt. I 
ansökan har Viby församlings hänvisat till att de sköter ekonomin på detta sätt, 
dvs via en extern samverkansbyrå som gör arbetet och sitter på kunskapen för att 
sköta arbetet. Kyrkoherde som sitter i styrelsen hänvisar till att han har arbetat 16 
år i verksamheten och besitter en hel del kunskap samt att han vet när han 
behöver ta reda på saker. Dock tillstår kyrkoherden att det är en person utanför 
styrelsen som hanterar arbetet och besitter detaljkunskapen. 

2 kap 5 § skollagen 
Enligt Skollagen (2010:800) ska ägar- och ledningskretsen inneha erfarenhet eller 
på annat sätt förvärvad insikt inom ekonomi för den aktuella associationsformen. 
Sökanden har uppgett att de har en extern samverkansbyrå som de förlitar sig på 
gällande ekonomiarbetet. Även om sökanden kan ha daglig kontakt med nämnd 
byrå för hjälp och stöd i ekonomifrågor så räcker det inte för att i lagens mening 
inneha erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt inom ägar- och 
ledningskretsen. Enligt förarbetena till skollagen så måste någon som ingår i ägar- 
och ledningskretsen och som har kunskapen om verksamheten vara den som ska 
fatta beslut om verksamheten

Insikt i arbetsmiljö och arbetsrätt
Huvudmannen beskriver inget systematiskt arbetsmiljöarbete och säger att det 
kommer att bli annorlunda när väl förskoleverksamheten drar igång. Då blir det en 
verksamhet som bedrivs på ett annat sätt. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) 
brister huvudmannen i sitt arbetsgivarskap i och med att man inte beskriver ett 
pågående systematiskt arbetsmiljöarbete och hur de planerar att uppfylla kraven 
utifrån lagen i sin nya verksamhet. Därför anses inte sökanden uppfylla kraven på 
insikt i arbetsmiljöarbete. 

2 kap 5 § skollagen
Huvudmannen har insikt i vad som gäller avseende anställningar och olika former 
av delegationer från styrelsen finns. Lönesättning sker utifrån vad ekonomen på 
den externa samverkansbyrån säger. Huvudmannen lyfter inga aspekter av 
lönestatistik eller kollektivavtal när frågan om lönesättning lyfts. Anställningsavtal 
sköter Kyrkoherde på delegation av styrelsen. 

Konfessionella inslag i utbildningen
I ansökan anges att de konfessionella inslagen kommer att ske i samband med 
högtider (de kristna högtiderna) men ingenting finns att läsa om hur 
verksamheten kommer att arbeta med andra religioner för att ge barnen 
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kunskaper om dessa. Det står att verksamheten planerar att använda det 
pedagogiska verktyget Godly play för att barnen ska förstå texterna i bibeln. 
Verktyget är uppbyggt på Montessoris pedagogiska grunder, att lära genom lek. 

Det står också att de konfessionella inslagen är frivilliga. Sökanden påtalar även 
att det är vårdnadshavare som avgör om barnen får delta eller inte. Att de 
konfessionella inslagen kräver vårdnadshavares godkännande kan vara 
problematiskt, då barn kan känna utanförskap om de inte får delta utan att förstå 
varför. Huvudmannen beskriver att när de konfessionella inslagen kommer att äga 
rum så finns ingen annan pedagogisk planering eller alternativ att välja på. 
Däremot kan man tänka att de konfessionella inslagen sker i kyrkobyggnaden så 
att barnen förstår skillnad, vilket skulle förtydliga det hela men fortfarande inte en 
likvärdig utbildning om de barn som blir kvar inte får erbjudande om annan 
aktivitet. 

I ansökan lyfter sökanden detta i verksamhetsberättelsen, att konfessionella 
inslag ska definieras som inslag som innehåller bekännande eller förkunnande 
delar som tillhör en viss religion (SOU 2019:64, s 303). Utredningen säger att 
dessa inslag fortsatt ska vara frivilliga och att det tydligt ska framgå för barn och 
vårdnadshavare. I ansökan beskrivs att personalen ska vara lyhörda inför hur barn 
ställer sig inför de moment som kan anses konfessionella. Detta i sig är bra men 
verkar inte helt genomtänkt när verksamheten inte planerar för andra aktiviteter 
under de konfessionella inslagen. Barn kommer att vilja vara med i aktiviteterna 
om deras kompisar är det, även om vårdnadshavare inte vill det, och den önskan 
kan bli än starkare om ingen annan stimulerande aktivitet erbjuds samtidigt. 
Öppenhetskravet och kravet på frivillighet brister i detta avseende.

Verksamhetsplanen beskriver endast planerade lärandesituationer där 
konfessionella inslag ingår. Vid intervjun beskrivs mer om vad en ur och skur 
förskola innefattar, även om huvudmannens kunskaper i vad utomhuspedagogik 
innefattar. Huvudmannen planerar för utbildning av personal för att ge rätt 
förutsättningar. Denna del bedöms som fullgod i och med att rektor inte var med 
och kunde svara på frågor avseende detta och huvudmannen visade på 
medvetenhet och vilja i genomförande.  
Läroplan för förskolan 18, avsnitt 2.6
Beskrivningen av arbetet med drama och musik ska hållas av 
kyrkopedagog/kantor som inte har utbildning om så små barns lärande, läroplan 
eller skollagen. Här finns det brister i hur verksamheten planerar för lärande 
utifrån läroplanens och skollagens delar om att förskollärare ansvarar för 
utbildningen med barnen. 

Slutsats
Överlag är beskrivningarna i handlingarna kortfattade och Hallsbergs kommun 
bedömer att den sökande inte har tillräcklig kunskap inom skollag och läroplan för 
förskola för att fullgöra sina skyldigheter som huvudman enligt 2 kap. 5§ 
skollagen. Trots att kompletteringsfrågorna samt intervju har efterfrågat 
önskemål om förtydliganden i flera av dessa områden så har de inte sökandens 
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redogörelser varit tillräckliga i ovanstående avseenden.

Utifrån de handlingar som finns i ärendet görs bedömningen att de krav som ställs 
på en förskola inte är uppnådda. Den planerade verksamheten beskrivs i alldeles 
för begränsad omfattning av hur verksamheten kommer att bedrivas utifrån 
läroplanen och skollagen samt den planerade ur- och skurinriktningen. Den 
konfessionella delen är tillräckligt beskriven, men bristen här ligger i att 
verksamheten inte planerar för andra aktiviteter i samband med de konfessionella 
inslagen. 

Det saknas också verksamhetsdokument som visar hur huvudman och rektor 
kommer att arbeta på olika nivåer avseende arbetsmiljö och systematiskt 
kvalitetsarbete.  

Beslutsfattare: Bildningsnämnden Hallsberg kommun

Jonas Bergman Wallin

Tillförordnad förvaltningschef
Bildningsförvaltningen
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Hur man överklagar hos förvaltningsrätten

Detta beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten genom ett så kallat 
förvaltningsbesvär*.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:
- Den klagandes namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
- Uppgift om vilket beslut det är som överklagas och gärna diarienummer     
  och datum för beslutet.
- Uppgift om vilken ändring som begärs av beslutet.

Överklagan ska ha inkommit till Hallsbergs kommun, Bildningsförvaltningen, 
694 80 HALLSBERG inom tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Om klaganden 
anlitar ombud ska ombundet sända in fullmakt samt uppge sitt namn, adress och 
telefonnummer.

Överklagan ska rikta sig till förvaltningsrätten, men sändas till kommunen. Detta 
innebär att kommunen kan göra en bedömning om beslutet ska omprövas. 
Kommer kommunen fram till att beslutet inte ska omprövas och överklagan har 
inkommit i rätt tid skickas den vidare till förvaltningsrätten.
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26 - Sommaröppet förskola/fritidshem 2021 
(21/BIN/120)

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har sammanslagning av förskolor mellan veckorna 28-31. De förskolor 
som håller öppet är:
 Vretstorp, Tallbacken (gemensamt med fritidshemmet)
 Hallsberg, Kompassen
 Pålsboda (28-29), Gullvivan
 Sköllserta (30-31), Treudden
 De fritidshem som håller öppet är:
 Hallsberg, Långängsskolan
 Pålsboda/Sköllersta, meddelas senare

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 26 2021) 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet, en rapport över hur verksamheterna kommer att 
hålla öppet i sommar. Öppethållandet ser i princip ut som det gjorde under sommaren och 
jullovet 2020.

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Jonas Bergman Wallin föredrar ärendet. I möjligaste mån kommer verksamheterna att inte 
blanda grupper så mycket. Förskola och fritidshem i Östansjö hänvisas till 
Vretstorp. Sköllersta och Pålsboda kommer att dela veckorna och ha öppet två veckor 
vardera.

Ulrika Björklund (M) framför önskemål om att man har en generös syn när man hanterar 
barn med särskilda behov som är känsliga mot att byta miljöer och byta pedagoger.

I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget.

Beslut 
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse sommaröppet förskola/fritidshem

Paragrafen är justerad
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Datum: 2021-02-12 Dnr:21/BIN/120 

Sommaröppet förskola/fritidshem 2021

Ärendebeskrivning 
Hallsbergs kommun har sammanslagning av förskolor mellan veckorna 28-31. De förskolor som håller 
öppet är:
Vretstorp, Tallbacken (gemensamt med fritidshemmet)
Hallsberg, Kompassen
Pålsboda (28-29), Gullvivan
Sköllserta (30-31), Treudden
De fritidshem som håller öppet är:
Hallsberg, Långängsskolan
Pålsboda/Sköllersta, meddelas senare

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

Ärendet 
Personalen i förskolor har rätt till semester som alla andra, men det finns ingen bestämmelse i 
skollagen som ger en kommun möjlighet att stänga alla förskolor samtidigt. Barn ska få gå i förskolan 
så mycket som behövs om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar eller om barnet har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas 
förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Barn ska också erbjudas förskola 
om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

☐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
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§ 27- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut under perioden 2021-02-09 - 2021-03-08 presenteras på nämndens 
sammanträde 9 mars.

Bildningsnämndens behandling av ärendet 
Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som inkommit under perioden 2021-02-09 
- 2021-03-08.

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

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Delegeringsbeslut 
 /BIN/2122827 21/BIN/48-19  Delegationsbeslut Fk org 19/2021, anmälan till 

huvudman - Stocksätterskolan
 /BIN/2122829 21/BIN/108-1  Delegationsbeslut OkS001/2021 position 6.3 Blå husets 

förskola Kumla
 /BIN/2122831 21/BIN/108-2  Delegationsbeslut OkS002/2021 position 6.3 förskolan 

Kompassen
 /BIN/2122832 21/BIN/108-3  Delegationsbeslut OkS003/2021 Norrgården
 /BIN/2122833 21/BIN/108-4  Delegationsbeslut OkS004/2021 position 6.3 Norrgården
 /BIN/2122839 21/BIN/48-20  Delegationsbeslut Fk org 20/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2122901 21/BIN/48-22  Delegationsbeslut Fk org 22/2021, anmälan till 

huvudman - Sköllersta skola
 /BIN/2122879 21/BIN/107-1  Delegationsbeslut Fk 001/2021 Ekonomi, Förskolan 

Fjärilen Guldvinge
 /BIN/2122880 21/BIN/107-2  Delegationsbeslut Fk 002/2021 Ekonomi, Förskolan 

Änglunda
 /BIN/2122881 21/BIN/107-3  Delegationsbeslut Fk 003/2021 Ekonomi, 

Grenadjärskolan, förskola och skola
 /BIN/2122882 21/BIN/107-4  Delegationsbeslut Fk 004/2021 Ekonomi, Hannaskolan
 /BIN/2122883 21/BIN/107-5  Delegationsbeslut F 005/2021 Ekonomi, Internationella 

Engelska skolan
 /BIN/2122884 21/BIN/107-6  Delegationsbeslut Fk 006/2021 Ekonomi, Jensen
 /BIN/2122885 21/BIN/107-10  Delegationsbeslut Fk 007/2021 Ekonomi, 

Kunskapsskolan
 /BIN/2122886 21/BIN/107-7  Delegationsbeslut Fk 008/2021 Ekonomi, Ljusfalls 

friskola
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 /BIN/2122887 21/BIN/107-9  Delegationsbeslut Fk 009/2021 Ekonomi, Norlandia 
förskolor

 /BIN/2122888 21/BIN/107-8  Delegationsbeslut Fk 010/2021 Ekonomi, Pops Academy 
Karl Johan Örebro

 /BIN/2122890 21/BIN/107-12  Delegationsbeslut Fk 012/2021 Ekonomi, 
Waldorfförskolan Linden

 /BIN/2122891 21/BIN/107-13  Delegationsbeslut Fk 013/2021 Ekonomi, 
Waldorfförskolan Viljan

 /BIN/2122892 21/BIN/107-14  Delegationsbeslut Fk 014/2021 Ekonomi, Waldorfskola
 /BIN/2122893 21/BIN/107-15  Delegationsbeslut Fk 015/2021 Ekonomi, Andra 

kommuners verksamheter
 /BIN/2122941 21/BIN/48-23  Delegationsbeslut Fk org 23/2021, anmälan till 

huvudman - Fredriksbergskolan
 /BIN/2122942 21/BIN/48-24  Delegationsbeslut Fk org 24/2021, anmälan till 

huvudman - Fredriksbergskolan
 /BIN/2122965 21/BIN/48-25  Delegationsbeslut Fk org 25/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2122966 21/BIN/48-26  Delegationsbeslut Fk org 26/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2122967 21/BIN/48-27  Delegationsbeslut Fk org 27/2021, anmälan till 

huvudman - Långängskolan
 /BIN/2122984 21/BIN/48-28  Delegationsbeslut Fk org 28/2021, anmälan till 

huvudman - Stocksätterskolan
 /BIN/2122985 21/BIN/48-29  Delegationsbeslut Fk org 29/2021, anmälan till 

huvudman - Stocksätterskolan
 /BIN/2123025 21/BIN/48-31  Delegationsbeslut Fk org 30/2021, anmälan till 

huvudman - Transtenskolan
 /BIN/2123026 21/BIN/48-32  Delegationsbeslut Fk org 31/2021, anmälan till 

huvudman - Transtenskolan
 /BIN/2123027 21/BIN/48-33  Delegationsbeslut Fk org 32/2021, anmälan till 

huvudman - Transtenskolan
 /BIN/2123028 21/BIN/48-34  Delegationsbeslut Fk org 33/2021, anmälan till 

huvudman - förskolan Tallbacken
 /BIN/2123029 21/BIN/48-35  Delegationsbeslut Fk org 34/2021, anmälan till 

huvudman - Stocksätterskolan
 /BIN/2123039 21/BIN/48-36  Delegationsbeslut Fk org 35/2021, anmälan till 

huvudman - Förskolan Treudden
 /BIN/2123059 21/BIN/48-37  Delegationsbeslut Fk org 37/2021, anmälan till 

huvudman - Folkasboskolan
 /BIN/2123060 21/BIN/34-6  Delegationsbeslut Fk allm 004/2021, 

bildningsförvaltningens svar
 /BIN/2123062 21/BIN/103-3  Delegationsbeslut Fk allm 004/2021, 

bildningsförvaltningens redovisning i ärendet
 /BIN/2123108 21/BIN/48-38  Delegationsbeslut Fk org 38/2021, anmälan till 

huvudman - Sköllersta skola
 /BIN/2123109 21/BIN/48-39  Delegationsbeslut Fk org 39/2021, anmälan till 

huvudman - Sköllersta skola
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 /BIN/2123110 21/BIN/48-40  Delegationsbeslut Fk org 40/2021, anmälan till 
huvudman - Sköllersta skola

 /BIN/2123111 21/BIN/48-41  Delegationsbeslut Fk org 41/2021, anmälan till 
huvudman - Transtenskolan

 /BIN/2123112 21/BIN/48-42  Delegationsbeslut Fk org 42/2021, anmälan till 
huvudman - Transtenskolan

 /BIN/2123113 21/BIN/48-43  Delegationsbeslut Fk org 43/2021, anmälan till 
huvudman - Transtenskolan

 /BIN/2123140 21/BIN/110-2  Delegationsbeslut Fk 004/2021 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2123141 21/BIN/111-2  Delegationsbeslut Fk 005/2021 Skolskjutsar, beslut om 
skolskjuts

 /BIN/2123164 21/BIN/48-45  Delegationsbeslut Fk org 36/2021, anmälan till 
huvudman - Förskolan Treudden

 /BIN/2123165 21/BIN/48-46  Delegationsbeslut Fk org 44/2021, anmälan till 
huvudman - Sköllersta skola

 /BIN/2123167 21/BIN/48-47  Delegationsbeslut Fk org 45/2021, anmälan till 
huvudman - Långängskolan

 /BIN/2123191 21/BIN/48-48  Delegationsbeslut Fk org 46/2021, anmälan till 
huvudman - Sköllersta skola

 /BIN/2123189 21/BIN/158-1  Delegationsbeslut Fk allm 005/2021, beslut om växelvis 
fjärrundervisning

 /BIN/2123193 21/BIN/12-5  Delegationsbeslut Fk allm 006/2021, delvis avslag på 
begäran om utlämnande av allmän handling

 /BIN/2123201 20/BIN/363-2  Delegationsbeslut Fk 1/2021 Personal, besked om 
bisyssla

 /BIN/2123202 20/BIN/363-3  Delegationsbeslut Fk 2/2021 Personal, besked om 
bisyssla

 /BIN/2122840 21/BIN/48-21  Delegationsbeslut Fk org 21/2021, anmälan till 
huvudman - Långängskolan

Paragrafen är justerad
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§ 28 - Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 
– 2.17 
(21/BIN/48)

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 9 februari redovisas inkomna anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman perioden 2021-02-09 – 2021-03-08.

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 28 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

Paragrafen är justerad
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Datum: 2021-02-12 Dnr:21/BIN/48 

Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 
2.15 – 2.17

Ärendebeskrivning 
På bildningsnämndens sammanträde den 9 februari redovisas inkomna anmälningar om kränkande 
behandling till huvudman perioden 2021-02-09 – 2021-03-08.

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 28 anmälningar till bildningsnämnden perioden 2021-02-09 – 
2021-03-08.

Stocksätterskolan 4
Sköllersta skola 6
Långängskolan 6
Fredriksbergskolan 2
Förskolan Tallbacken 1
Förskolan Treudden 2
Transtenskolan 6
Folkasboskolan 1

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

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

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev i klassrummet under en 
lektion. Skolans elevhälsoteam är inkopplat i ärendet. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen 
är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev när den utsatte eleven 
tillsammans med två andra var på väg hem från skolan. Skolan blev informerade dagen efter om 
händelsen. Vårdnadshavare är informerade. Avstämning och återkoppling med de inblandade 
eleverna kommer att ske vid ett par tillfällen. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir både verbalt och fysiskt kränkt av en annan elev 
när den utsatte eleven på skolgården efter skoltid. Samtal har förts med de inblandade eleverna och 
vårdnadshavare. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev när eleverna 
hamnat i en verbal konflikt. Samtal har förts med de inblandade eleverna. Vårdnadshavare är 
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informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om två elever som hamnar i konflikt med varandra. I konflikten blir den ena 
eleven fysiskt kränkt av den andra eleven. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

Tre anmälningar handlar om en elev som vid ett flertal tillfällen blivit utsatt för handlingar som kan 
uppfattas som kränkande. Kränkningarna är både verbala och fysiska och har pågått under läsåret. 
Skolans elevhälsoteam är inkopplat i ärendet och skolan har olika insatser för att stävja 
kränkningarna. Vårdnadshavare är informerade. Utredningarna är avslutade. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev vid ett tillfälle 
under en lunchrast. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir både verbalt och fysiskt kränkt av en annan elev 
när eleverna är på väg ut på rast. Skolan har olika insatser för att stävja vidare kränkningar. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som blir verbalt kränkt via telefon av en annan elev. 
Kränkningen sker under skoltid. Skolan har samtalat med eleverna och har planerat olika insatser för 
att stävja vidare kränkningar. Uppföljning kommer att ske tills kränkningarna upphör. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen pågår.

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt av en annan elev. Flera andra elever står 
bredvid och skrattar. Kränkningen sker i korridoren under en rast. Skolan har samtalat med de 
inblandade eleverna och trygghetsteamet är inkopplat. Skolan har planerat olika insatser för att 
stävja vidare kränkningar. Uppföljning kommer att ske tills kränkningarna upphör. Vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen pågår.

En anmälan handlar om en elev som blir verbalt kränkt via telefon av tre andra elever. Samtal har 
förts med de inblandade eleverna och deras vårdnadshavare. Skolan arbetar med att trygga upp den 
eleven som blivit utsatt för kränkningarna. Utredningen pågår. 

En anmälan handlar om ett barn som vid ett flertal tillfällen blir fysiskt kränkt av ett annat barn. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En av anmälningarna handlar om en elev som upplever sig kränkt av en annan elev. Eleven har blivit 
fysiskt kränkt av en annan elev vid flera tillfällen. Samtal har förts med de inblandade eleverna och 
deras vårdnadshavare. Fler samtal är inplanerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om ett barn som blir fysiskt kränkt av ett annat barn i hallen när de är på väg ut. 
Förskolan har planerat insatser för att stävja kränkningar. Vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev i korridoren på en 
förmiddagsrast. Skolan har samtalat med de inblandade eleverna och har kontakt med elevernas 
vårdnadshavare. Skolan kommer att följa upp med eleverna dagligen för att höra hur läget är. 
Utredningen pågår. 
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En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev när eleverna spelar 
spel på sina mobiltelefoner. Klasskompisar berättar om händelsen. Vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som upplever sig kränkt av två andra elever. Kränkningen är verbal. 
Skolan har samtalat med alla inblandade eleverna och deras vårdnadshavare. Uppföljningssamtal är 
inplanerade. Utredningen pågår.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev när de leker på 
lunchrasten. Samtal har förts med de inblandade eleverna. Vårdnadshavare är informerade. 
Utredningen är avslutad. 

 En anmälan handlar om en elev som upplever sig kränkt av en annan elev. Kränkningen är verbal och 
sker i skolans kafeteria och andra elever sitter med och skrattar. Samtal har förts med de inblandade 
eleverna och deras vårdnadshavare. Uppföljningssamtal är inplanerade under kommande veckor för 
att säkerställa att kränkningen inte fortsätter. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om en elev som upplever sig kränkt av en annan elev. Kränkningarna har skett 
under skoltid i klassrum och matsal. Samtal har förts med de inblandade eleverna och deras 
vårdnadshavare. Uppföljningssamtal är inplanerade under kommande veckor för att säkerställa att 
kränkningarna inte fortsätter. Utredningen är avslutad.

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av två andra elever. Kränkningen sker i 
korridoren. Samtal har förts med de inblandade eleverna och möte är inplanerat med eleverna som 
utsatt tillsammans med deras vårdnadshavare. Uppföljningssamtal är inplanerade under kommande 
veckor för att säkerställa att kränkningarna inte fortsätter. Utredningen pågår.

En anmälan handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev när de hamnade i konflikt 
med varandra efter simskolan. Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad. 

En anmälan handlar om ett barn som vid två tillfällen blivit fysiskt kränkt av ett annat barn när de 
lekt. Förskolan har planerat olika insatser för att stävja vidare kränkningar. Vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen pågår.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev efter en 
konversation eleverna emellan. Skolan har planerat olika insatser för att stävja vidare kränkningar. 
Vårdnadshavare är informerade. Utredningen är avslutad.

En av anmälningarna handlar om en elev som blir fysiskt kränkt av en annan elev under lunchrasten. 
Skolans trygghetsteam har inlett ett trygghetsarbete med samtal och uppföljning. Vårdnadshavare är 
informerade. Utredningen pågår.
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☐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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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29- Rapporter

Ärendebeskrivning
Kulturavdelningen/fritidsavdelningen
 Kulturskolans lärare har gjort en film om verksamheten på kulturskolan.

Information om årets sommarutställning Rösträtt för kvinnor har skickats ut. Utställningen 
planeras efter pandemiförutsättningarna.

Lokalplanering
 Kjell Gunnarsson informerar om lokalsituationen i förskolan och skolan. Det är många barn 
och elever och förvaltningen ser över möjliga kortsiktiga lokallösningar tills man hittar en 
mer långsiktig lösning.

IT
 Intervjuer till ny IT-tekniker har ägt rum, rekryteringsprocessen går in i slutfasen.

Information från förvaltningen
 Ny rektor på Stocksätterskolan blir Sara Tärnqvist Ahlström, tidigare biträdande rektor på 
skolan.

Omfattande personalfrånvaro på Folkasboskolan har lett till växelvis fjärrundervisning för 
skolår 7 och 8 fram till påsklovet. Eleverna i skolår 9 är på skolan hela tiden.

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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Bildningsnämnden 
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§ 30- Inkommande/utgående skrivelser

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden informeras om inkommande/utgående skrivelser 2021-02-09 - 2021-03-
08.

Inkommande skrivelser

Skolverket
 Beslut Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2021, 
Beslut Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2021
 Dnr 21/BIN/35

Viby församling
 Skrivelse
 Dnr 20/BIN/122

Skrivelse till bildningsnämnden
 Löpnr BIN/2122825

Drift- och servicenämnden
 Beslut om årlig avgift för återkommande tillsyn enligt miljöbalken
 Dnr 21/BIN/126

Förvaltningsrätten i Karlstad
 Föreläggande
 Dnr 21/BIN/34

Hallsbergs revisorer
 Granskningsrapport
 Dnr 21/BIN/153

Skolinspektionen
 Uppföljning av beslut
 Dnr 21/BIN/103

Skolinspektionen
 Begäran om yttrande
 Dnr 21/BIN/154

Utgående skrivelser

Skolverket
 Ansökan om statsbidrag Bättre språkutveckling i förskolan 2021, Rekvisition statsbidrag 
Likvärdig skola 2021, Ansökan statsbidrag Lärarlyftet VT 2021, Ansökan statsbidrag Läxhjälp - 
Huvudmän 2021, Redovisning statsbidrag Bättre språkutveckling i förskolan 2020
 Dnr 21/BIN/35
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Förvaltningsrätten i Karlstad
 Bildningsförvaltningens svar
 Dnr 21/BIN/34

Skolinspektionen
 Redovisning
 Dnr 21/BIN/103

Kulturrådet
 Ansökan om utvecklingsbidrag till kulturskolor
 Dnr 21/BIN/136

Nämndsekreterare Jenny Andersson redovisar muntligt inkommande/utgående skrivelser.

Emelie McQuillan (M) föreslår att bildningsförvaltningen får i uppdrag att se över hur 
bildningsnämnden kan få ta del av inkommande/utgående skrivelser även när det hålls 
digitala sammanträden.

Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna 
samt att bildningsförvaltningen får i uppdrag att se över hur bildningsnämnden kan få ta del 
av inkommande/utgående skrivelser även när det hålls digitala sammanträden.

Nämnden beslutar enligt förslag.

Beslut
Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna samt 
att bildningsförvaltningen får i uppdrag att se över hur bildningsnämnden kan få ta del av 
inkommande/utgående skrivelser även när det hålls digitala sammanträden.

Beslutsunderlag 
 Synpunkter inkl bilaga från Viby församling

Paragrafen är justerad
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Bildningsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31- Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Oscar Lundqvist (SD) ställer en fråga om samlad skoldag
 Många rykten florerar, ofta på sociala medier, mycket på grund av bristande information. 
Oscar önskar en genomlysning av samlad skoldag igen. 
 Ordförande informerar att ett ärende om samlad skoldag kommer på sammanträdet i april.

Ulrika Björklund (M) tar upp frågan om information. Hon upplever, som andre vice 
ordförande, att hon får för lite/för sen information om olika ärenden inom 
bildningsförvaltningen. 

Paragrafen är justerad
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§ 32- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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